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 (كقل بر مديرا نميراهبرس- لش
 اشبال لعاذلا ة ا نم بيدنا ىذل ا هدل دج تلكوت كيلعو تنعلس كي مهلا

 1 1 1 ا
 ١ 2سور عن ةر دوهاركلاايبب ال ةدالف ةطساو دجله سلطابلا سن خارسبؤل الع
 ١ فديحلامكاوفلا) دسلارطترل ا اهيغالعالا ةيالاهب | عار لا ىلع وفاطعلا افا
 | هديا ههاسر لجل نيددإ نير نين سسنيماعلا بر ةجراربفتلا ل وتب دعيو ماقلا
 البعت رمداهطسيل لاند او دعلا ىدل مصخلال كا معئل ا هدنر نا هاا علو
 ١ للا جرن طيجنم طقتلاراهرد قيوانا +ضنرار ا هيرقجو مولعلا بد نم اح نع
 ' اهنجاس دوئاهرهزراهرودس اهنا ىإضن اًاهرهز ناب سفطتقائاهرد
 ١ فرئاه ىبسل نيزاه وح ىبلق ىبص ؛بيج اهلل ثيرسو بيشفل بابشلا درس
 ١ ١ ياه د رجرواوثاهت دالق ةيوم ىذلارخل امس ىومل اذ عا نار فاضارم قاناد
 ١( ؟ةاوش لص ثم دس او" سينا هلحابب امصخو دمج |ثل كب دفنا دست
 0 رم ارجب ىكنو جهلا لسن ضيم صقر ساب عركا ب بانو برلااصعالا
 ١١ عجت دراثهلال' صاير سوبا تانشحت فخ ابر هاوجلا درع سس من ثأ عا
 ١ نع هزضتولالج لحدا ىنمهي ارككافتنالا دب معيلو ايل نس هبل نري كل ذ
 0 الا انوا 300 همراوت هلا در | ن!ةوالا :اصتختالا
 ١١ لع لوتيلاو باوصل !ذّئس هدد سو ريك ذل اننهشسل دا نبهددا دعؤجملالا بيبللاو
 أ( هب اير رويدف كذولعمش مال ار دسمقلا سل حل اساو لل زلاو عيزلا نس هبااد
 , | ١ ىلولا ماهل ةمالعلام امال يشل ىشاوح نير وك لل عرشلا قاع أم تسطر ورب دج
 ' || عمل !بايلاهش لصووتلا اعتدنا هجر قاوسشلارلث ويا عسل |انالوم هدا, كاعلا
 ١١ ليمو للكل وعن هدب انبسحو اهيلع تهيب هفيرش تاحخاو اهيملا اهني ةسيدن دساوز
 0 زعل ضنا نم عوارلا هبل ديلا كبأوقارسو .بهتو هلأ ىلعو ديا ليس ىلع نلا
 ْ ا : هيلعدوجلا)عنل نأ بو لالهتسال اة عارب نم هنالا هرب ظنر هيا ىنجالهناطلسو
 ظ | «لوق و ماللار ىلسمفتلا دا لصعل ناذلا/تأدسلا ىلع دهاقانخع اواعهيبنتار

 ا ”وكاذلاالا دبعيالو اهل ة دابعةمسلل ض اذنعالا نال ضمنا ةلصا[لبطعتلل ها

 هج رش لاقو هتمظعل ىش لكعض اون سم ناس مهلرك نس ىف ازثل !هلذن ا كعهضعب عيد
 ا 1 تافسلاو ثاذل نس مو جارها عتذس | ةمطع 5 يتلا رهو ىارملا لاق كالطالا اذه
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 او اعتهدل اس ى ل يسلا ل | عنس اوزان ليس ىلع ءلوذ !كنبالا اهب بلطي منال 7
 ىوبلع هش الطا عت لششو هدب ا ىلع !قلطيال فو اروصخرو ديسو لبث لب هلاوج/ جم

 0 هموثفقوعب ىدل أو ةريشكلا ةعاجلاىا داوسلا لونملاابسل و كلام نع هن ان ظ
 لَ نس ناوق كل املأ راعو عر ىلو هب هزهتسالىذل عن و مهل ياو 00 2 0

 2 ب فقر نارا ءارادارب ناد عساك لو اوثايالأب ءلوثايشاهانشرن ىعي بعلا 3

 ا

 لالا ما اطبع ايو ناعوت ل ؛كهو ٍ

 لمح لوا يذم ءانصنم ةدحإو ةفصدااناو نيو ثورسلا باك بأم

 ةيبعلاف عماوثل يدار !ناوّوماطلاوهوارتكن اياهرو عشا ةداسلارهواهل هضارتلا
 ىهتن وص معصب اضن! هز ترلذو هب اضئواعتددلا ةدارالدايقن الار هتل ارهر
 ” حسي! هفلا نا هيج انوا ليي اددعبل داعش ا لك ناهيلع ىلبو

 "ا ان ضان| نس هاك سس لع ضيفملاه وكن اهرملاو هدا ناطسلاول لل! نالخيزعل و

 هيما باس سهلا !ن اكذ هلوئو ىنسحلاعسص ههوباكرتلأ نا املا نم ان نسأل ءالس

 راعتسم ضيشملا لجل ابو هنالطب مجال باح عفر عيال فايا باوج ىلع لاسف

 يبو ابهاوملازاذصا نداء ليهو نبب هيبتا بنما ناب يعن ةراعتسا بهاول
 ايت هواجا نا عيدبلع ضيعملا قالط لك شبالو ضشم شمال نم قت ان ةضاإلا
 تل رعب فايل د ىلع ظفللا فالطا الخلا لح نال الا ىلع ةيفيشوت هن ادسو

 3 هول ةبوفعكرتومعلاو سانا سيريثكى ع فخ ناد صو فرئلاو هيلع فداص
 ولو ب ذ قسى ددسيالو صفن نير دصامرتس نارفغلاو6 لخاوملام اع هبل
 قا كاره وجو هناناااهءار هضاب تلا ةاطنما لا

 لك لالقنس ىلع يبت فل ءالب ةدورس كقملا دارا !ىمر نسدملا ندهن برا

 ئتائعسو اهتوصوم ىلا فصل هف اضا نس هلضد عساوب مغمملا ءلود اهل اب

 ادس_مءفص دعا لات اكدوحلاداراجي هنافلعت ةرئل ة نحسن هتاحاسسو هبارحا 5
 لصفلاتا ا ةالملا هناقذ حالا تم صخاوهر ضوعلال ناين تس ةداق 0

 ةالصل اوال ج1 ذتمالاب ةيدوصتملاب لكل الفلس ىلءاهبشت ذل ز حلاو همس ىنلج نيب 5*7

 ا 7
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 0 00 ننافاوس امال اتايالايدإرب نا لوضتو صاد ىلع ماع قطع اهعبجل لماشلا تاهل ار
 و2 تهلاجفوةربكا ىدد اون لقا مىكم د فطعا اذ ةوبلا وعد دنع 5
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 1 0 لعلاخ ا ميدسمم دانا مدا الأدب :!لافلفعيال ١
 ايو ءاوقا دبع نهرا ى الا لوف شعم اوهو داجالا ذب هد بفم اوهو اهين

 اقلعمالدشو م اكحاللريسشت ةسالاو لحلا سر دابعلا ل اج تر يسفت مهن اكخإ
 الخثو هوركملاو جابملاو بو دسم او بجاول الو انيق مارحلا لض لالححلا ذ ! اهلكتءاكحالا
 تافيصب هدعنو هلوق امهل محلا لوأتت ىلع ءانب لطابلاءارحلاو مههصلا لو اننيو كوالا
 يمول ن ناب ىاهفطن هلوق بال 'كانلسر |. ىنل اهيا ايهلوقب :ىفصر ىل لالا
 ران رغسو هلعا ىلا ن انعمر دصلاان درجير دم اقطن نال كل كب ملسو هيلع هدا
 قلعه ا لعافل'ئ ذحدعب لوعزأل ف امم رر دصم رهو هقطن قا ىف اضن
 انهراعلو مالكل بس انئنهدل افيمو نركبلماسو هيلع هد! ىلص دي قلن هدا

 0 راصوو افلا لوس! لاصج ىا لاق ثحراعجلا عم سمس قطن شمل الاعج بحب
 ظ نيبلامالكلل لاقبو زبيثل ال صفلاو نإرقلا ىلا ةراشا باطخلا صفي هاوذ هلوعف ل ف انعم
 | ٠في سن لمان عموا لم سنابل اغنسب تول وسنم نعم ست
 | قعطومتموهاذوا اماعاتطعو موقف طع ىااموع ءكوتاطخلاو باوصلاو رطأبلاو
 ا مل ىرفسل اديب ااقٌَنياعلل هجرالا كانل سرا امو هلوقيى ربحا امة لوى لطم
 سو مهب )سؤ مود هب سوال نأ هشه نم د صن دو هند بضغل /قنن ايل اوصرعُس
 ل موعدي اي لادرصحلا اد وخد 2:تياللاذ !ضمعبلل لى اموعلا ىلا ير محلا
 نانا هيو هنا !هبرااماعلخدت اهيز'نيلاعللال جر كانلسر | املأ فيت هترل ىلع

 ةعلابساهيهرسخلا مدعل محو وم ل. ةيعبتل !بضغلاوهجرل نا ذل ابدوسثملا
 فلو ةلجا وهيملع ةجرل |لجالو لكار لع بضغلل ال لكل !ىلع جر ازجال ىنعل ١ن بو
 نسذرح اماذ هو اهلاش' تاس شعازجى !اهلاّس رس هلودةهرل كابا بولطما
 رشعرةدسحلا مهل ثفعونم ةروهيا دعب اوس !نيذلإو تلزئاناو هو هيب اهيا
 . د دعلارصحي ةنسحلا مر عواجنم موقرهاطظل انكل هب اوتبس ير جاه مل واهلا
 قبلا عرس نم نيدلا ى كيل اهجاسو هليلد لا عشمال مخ هاوقرهنلا امسك اد
 ١ مرت هف شل !فيل طكتل امال اهله نع عشو دشر هب مالا ملسلع قش ام فيكتب
 احالطص اولامواوعنم لفتس ا اب ةغل ىو ةكبأف عجدب اوملاو ةساعل اعضوم
 اهلي اومل قلعت ة دياف تممسد ككد[وه ثيح نم +ىصملا نس لعنل لع تنرتبأم
 ةيعال هللا نيب اعجر ملسوديل ع هدب اص وتطل اراهلظ 6 الصل ارك اهدنا ىلص هلو
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 هلي لطلاو ثراها د دل !ةئالاو ماودلاو تاب 'يلدالاف داوال ةءشعتلاو

 * فذح هينداهل هباهال عتاد ةععن ناث تو لكؤ ل )صح امى غ2 ب ارسإ ةالسلا
  تانيقثقلا هلو لوقعبربك لصاحلا بلطناةئيرفب صاخلاو ماعلا لايكتساو أ ٠

 ىلا هسفنب د عموهب هتعبت 'ىاهرث ايقنت ا لاقي أن الا وهو انئث ال' نم نيعبتملا
 ن اوسمسامالسو ةالص هوك ل ماعلا ةيوقتل ة ديار هيك مالا !كلاسملاعضرال هلودل جاو

 مط افسااهصعب وو ريشلا صعب ىأم ىلع توكلي |ملسو ىلسلةقلطملا ةيلوعفل !لع
 مل دهيْسو دكوملار ملا لماع ف كحيز رج لومل اىلع كو دمي بويصسس امال ف مستو
 ايطتماهل ثعن نيماد هلوثو لحل فطع نمولق امل جام السر فطعر اس قفط
 ددعملوو ما عن فس ( هنا عم ةرلثلا تعن عطق مز. نلل اهلماعمعم فالتخإ
 ثعللار هو ةنعلن انمل اة هفيرتلو كل ذك ذكي طم تعن تابح
 0 دول دد عنب وعملا نا عمد دارف ار اجو سيلتا لالا يرش نال ين دريدص نم لاحإل
 !ناكاذا لساجلاب ثعنل راع ىضرلا صنو د دى جاهنالالر + صم هنال بألا تعئلاو
 ف لج ع ةفرظلا ىلع صاد دع نارئالاه د لعل اهنا نم سيلا ددعن الدلع

 نيرحارم ديان رجاةخيصلا ٠ له لمع فال لصخذ | هلم انث د دع ردد ىان أشم
 0 1 مالسلاو ةالصلا د دع ئب هبي ىل!لبدال نك مالسناو ةالصل اد ىلعرشفتفا
 به الاث افش هنولو 'ماوثلا قر حالطصال! ىف هوةئاطللا نس فشل لورا ذفملا
 هلق بسب اذافش ثلا نوكذا  لاسغصرصنك هنا دارم اود اروأس كار دا نعرنمبلا

 ك لنهب قينددارمالاق سر ببسل العسل جانللاءدترغيسو هبازحا ظ

 ماونل نير ناش س ناله لجلإ قمر زللا انه ٌمقالعلاان اكو لسرسز اهرصد َيِفدرظنإلا
 تادهيثومر زللا نلط ةئالعلا و ىف هن ىلع هاش نم وطسال كر كينال نا نانشلاو
 رلطنلا نا مورللا ةهحن أس نم دالث تائالعلا نلطم نس كرتشسر دذ مورلل ناطم
 ربل دعم ىخعا نشر كر دب كى كل ارظنل اوركذل ا ىحمب هبالا لب اسملا نيثد ىلا ىد هبال ىذلا
 الكط ضل لب اهل اذ ة دوصفم تسلا هاىلا طيس كفي اهأاس ةم دئملا ىلع هلو

 ممل عوهو سلا ضعب ىاكة بعل املع ىوا ةببرعل اق هلو ف ابامو احن هنن!
 د ءانم دارماو (يئرشسع شالا هو باكرا طفل بععل مالك اطخلا نع هز رتخت

 ركواعلل ةيرسملاى!ةفرعم قلعتلار دوب نازي رج لس اش ةمدنلل ةفصؤاعلل هوذا.
 ظ هكمورال فيرعت فرح توشلا هب دإرملا فصول ىفع ةلخا دل لاو هةعويصوملا هلو بسانملا



 فإغلا ناةدعاتو ةلصلا صعيد ىيسالإ ل ىسوولا ث لح كعمل ارب دمت نس مزليالد
 الذ! ال احن رك ارسم هريدمنز ىحر العن ناعئل ار د3 ]د !لاح نعمل ا دعب هلال

 خو هيام إعا د نبل "نش لاحلا ىبحتمث مزمل أم هريغ ق عشا ناوانه كلذ نمنأم
 كس مهضعب هزوجأب ىلعر دست قعباه درب ٠ ناو مدني اوهلانرلظ نول نأ

 لوصحلا نعباهتيقتل ة ص اخر كمل اهي دارسرنع ىإخلا قريشا وانبلا و ةفصلا!لاغا
 ملعل ا لع قلطبو نطقلا ليالد لا لياسملا تان رهو قفل اس نفح اهو نركلاد
 كي نيمامالاو هلؤث نحلا هجرل لع ىلا ةفبقح ناببىلعو هيلع هاد ىلعابشالا
 مو ةدو لم ةزمهم ال اقير عيلاو هب ىدتقلاوهو كبادن نا طاس!راصا
 ١ >رشم نولي مامات مام! هعجو لئائلل عملا وما معذ اف براصك م اهلص|و ةددشم

 نيقزللالعجاو عر هلوذ ىف مهضعب هنطتام ىلا هجاحالك سوم اذل اى ام اعجر
 دعب هركذو ذرعا ميدي ةلكسملا ليل د تأث وهو ققدنلا نس قدا لوئاساسا
 أسالا ةقيشح ن إسب ىلعو ضماوخل /ىلع سوغل و رطنل ناعم !ىلع كلطبو برن نئحللا
 صبصقل فرع نم ةنرعم ل دب هلق أه لب ةةعنصل 'هذ هاما اوت ةقدل اجيد ىلع
 تاكل ع ةيفيل ناهي ) ناماعلاو ةيصات ةييصأنلاب دس ىلع سيلف ةقرعل ةفاضالاب
 لعل كد وسن دوصقملا ناك له ةيفيلي قلعت نأو ماعل مس | صخو هسشل فا دوضقم
 بطل اكرظنلا درج هلوصحنلم يذ نيوست لإ مسضيو ةصا نإ فيز مانصوحسو
 اهني لاو ةماعلا رع 1 عاملا اذه صتخي هانم اك ةلوازل الا لصعا و

 م دق يدل !لاجاوتاهبي هيرصت ذ افن دارملاو هل فار يست امكادواهتت ىأ
 ثامئئجر وللا جالطص | ىلع بر جرو | ىسيع ميسم اد ىلع رهت هب هراهيس ال بقللا
 هلو هدل !ذبع هديب و دوب هديك ال نسل | ىأم ىلع ساو مما ةينك نسلم ملا
 بلعالل ادعي مملل اعدل !اهبدصت ىعب َْساَسن |اظفل يرش لج بلع دل! ةدعد
 فارلضفل ا. ءلهدارتعال ممل ملا ساعدلاوأّنل !ن الخال مراكمو مزل امالع

 فمالناكناو هباجال الو [فنةيربحتو ماو دل او تالا ق ةبعيرللار اهلا هنيمس )اهب
 ةيسنلاون انقبقحاهاذرط ةي راح حرشل ىلا لدلتلا ةبسن لفلتي ءلوقرمال اظل اعدللا
 لسملاووةايعتت ةراعتساار السمار أهي هلع »لسملا فروت ازييخو شلل ةقيقحلا
 ىلع ىنخنال كل هرسرفتو هبل بخ هل دكت اناثاو هي الب ةراعتس !هلعجج ا
 ول وعدملاو لعانلان أيس هبل رن كد ىااهلماذلا لح لوقت هريعد يعيالو هبئراعلا
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 واديلعءساكالطاو لحلا كيل ا+سسنل يل ص) ةراعنس |مالكلاؤ ىكل دوخرر يملا
 اهل تناوله ىنلاةدوفحملا ا كس الا ةمدقملا ظاذلا + شنان هيلي اهشسرف هبل
 هالاتلطبأص وصخ ابوك ظانلال|لحزيبو هنبنارهاللا اهباعمنيبلو هلوتزملا
 أب نهتم ىاناينالا عب هيلوقرن كيلو ىنعتملا ناب مد قنملا عملا ظانل اللحس مزمل
 رئتسللا ضل اوه ىذل اا هيج أس لماع دش ىهو لاحلا عنوم ةعئاو عشركذ ام ناب الاب
 لبل دب هلوق ةق دارتملا لاا نمن ولست لضلَس ىإسيملا سالا> نول نان وخز اجرته ق
 بلطف ليلا اب بلطب هنا ثيبح نمأس !هنع رايس ث يح سك لهو ليس عج لباسا!
 قاليهن | ثيحرمو تنل اب حايس هل |ثبح نمو تدهش هلع تدع هن | ثبح نسر
 اهللعتا راسا ماكحإرب دشتملا : دهسقل !ءرجي ىلعهلسل !قلطتد تر ىديف

 حا زاجالا هلوتةل عل رك وهو كر دصملا عملا يعبد لوعتملاعيوهن باعلان
 رمهاظلاو هلع دابزل!بانطال او دارملا عملا صم ىذل ار دئلا نع صقنل !لالخال اب دارا

 قلعنياماو بانطالا, قلعت سمل ارو ةساسلا ثادحاو هو قبقحلا لالسإل !ةيسسن نإ
 وه ركونل | نال هرب ىلعال دع ايم ع ىا لكون اد بلعر هلوث ةيعبت ةراعتسا )لاى الا
 هل تلون سيم نالشل تكون راقو نيهجو ىلع لاقي كيدلابغإلالاقرشلا لع داع
 وفورصخلاولع در الو نرلكرتملا لكوتسلو هيلعو ىلاعت هدد لآق هن نع | ىعم سلع تكونو
 اسالارصخو هبلعد انعالا دارلاو/ مانصال ل ةبسنلاب انو صحلا» اله رنعولم دايعالا
 انعالاواعت د اوهام ا دانعالاب دوصنمل اناا ه09ب ن اصتخيردسنلاو لصقل اواهريسسلو
 ع سفن وبلاو هلوزتن الف ةطساوب هدد !ىلعر يع ا ن الذ ىلع تدع امعمو فروص هزنع ىلع
 عب لاوتس أر رك دقو عوضخلاو هل للا غل ةعارصل نال بل ادص .اةةلذر يصخوعدانإ

 ةلذو ءوضغاعدلا با دارم عرشلا لها هشتسلاققالطارهتش اثريزعل !باكل' قاعدلا
 سجل 1 |بل صوب اميريطا ل !لوصولا هب ناحنسي أم عفنل ابغارل !لآق عفش ناهلولا
 ىهزرفلل لوثدت اذ ىاههبجول هلوئاعقن الو ارض هسمن ل نرلمال اعنا كرضل ا هدضو
 دهجلما اففن نسل اثلما لافناجيرلا ىا مال هلوق م السل !لرصح عمر رمظلاوةاعلا
 هن او عن! ةر هر ريش هن) لوتهنوحر ىاهلمو ادب دمنا هتلماو لك أي لك اكةزيمهلا
 لحوع لايضعت لعذ ريح احن هريع ىلع قلطبال نئوملاو هنال  |ةفلاهصيو فئاشس لملعت
 ألا حن هنم عفنلا لاوس ُههجْيِ قانبتس اوهو ههيسسس فص ىعمو !نيقل اذحلا نسحإ
 استحال ةلعواقئويريخرهو ملعتل اد ماعتل !ىلع ةداعال او قيوتل ءالانولتال عقلا نال لاذ



 يلد اع ءوفرس هربخو در ذحم الريخو وحرم ىإ هربخالا لوما سالو هلوثلب لاوسلا
 1 رلى لعئاماال نالاهسا نم لدا ىلعال انشنسال !ىلع هسنز رج الر |لخ نم

 ' د ادشاوماتهالاةد ايراد بى !ملعا هلونلكوت|مبلعو ىف م دفئ امرصخاو وو
 ديب ولطم بانك قاس لك ملعل انالاو نلم اق نكيبش همأسلا هيلع لسفيل هيلا اعصالا
 وسمو متقي منال لدلالة اسم كرتشملا لانس اكلويشل !موعوأ سلا ب طنا باب نم
 هبس|امو كلو نمبه ترش نيله ونخو ةركتلا ىعم ق فراعملاتغاوهورييملا
 ءرسعدوصئملاو بطاط اوهالو باطتملاب دوصقم سبل ءاسو هيلع هددا ىلصرمت كلذ
 اكهلوه نيريغل لا مب لسا امرهو بيكرنل از اجي نمد ذ سبلذ ماع باطخل إب
 ةيلصا بئارم ورشلل نا اوركذ لكلا هجول | ىلع هلو هو سلا ىإ صونحلا هو نط
 مورو كد يف فاودلل ءازن ىلع ام ةدب افي قيد صنلاو أس جيو روستل لع فذرتمو
 كل د ىلع ئ كونو ةريصبل لاك ىلع عورشو عرشسلا ىفأم ىلع ئئوينبو ةريبصي ىلع
 تارهاظلاو هس يءدييس ءبجيوو هععضاو ةفرعبو ماعل اكل ذ فرش ناببلرخاروماوعو

 .دلذ فخ نم ىإ هل غب هلوق هركذ اهنراصخحلالا مدع ىلع هلي ن !ةريحالاةسترملا شما دارس
 مضض نعز انيلاهدج اب ىاهسروا هده هلوث بلع كل ذروصت بوحو فام الذ كلذ

 لباسلا عبج ىلع فوذول ل عبالا نلمال حلاة درعم نال لاكش هد هلوث ىردبلاههجوت
 تبان اهو بطقلا نع در دما جرش مراشلاهلقن اكعورشبلا نام قم س نولمالذ

 هرصبإ دلوقت لماتباف كد ىءورشلا لم اوالرك ذي ىذلا باطلا عضاولا ةيسن! كك :
 م اهرب هر وصول ذ ارصس ىعمر دصيون لجو راصبالا ة دي دش ىا ةريصب شن ىا

 مورْسلالعؤباسل !بلطل | اماو هبت عورشلا كا وبل طي هاوق هرمشو ءليّساعو اناس هنوكك

 *>ملعي لامبلط نأ امهجوبروستلا القي قوسسسومو تولطملاوتك سننل | جونو هيث
 لصالر اعئسو هياضعارباس هيلع ىبث ن دبل |ءاوئوهررهطلا ننملا اب نتم هلوتلاحي
 ىةيئايب اي ىلا نئم ةذ اضاو هنيالإو هل وتشتب ذا هلي اس كاهياوهو مالا
 فز ةفصأيم لبشو ئسرطلل هربعك دهب ىغالانال اهللأس ىدتهبال هبط بز
 طبقا ةذاضإو ىرحا ببصتو ةرم ظنت وساهرسن و كان اوشعل او ابي ةئان نتم نأ
 لامه اضي ةادل | اخت نال ابق نوصوبذ دحيرب دين ىلع ةقانلل هفص ن الن او بلأرلل
 ةيطلاب ايلا! دتها مدعل كل هر ىرذإرم اظل !ق هبشملا نا عي جم سشلا هجر لعلو

 مدئتلاذ'طشاوه انم هبشلا جوو كلا ؤاهبقوت مدعل دش اشعل طش !درسقل

 اخ

 ا



 +نيرخاوال ريغ لاوحا هب فربعاس هنن: كمل اناز اهل اوحا ال ةنيسال اهب ترعي مرضت

 داس ىوضوم نرعب ناو ءاوقرهطا ب هبشسملا وشل جوف اشعل طش اطبخ
 .  هلوقهيعوظوع قيد الب يضوماروسن كال اىلاةراش ! درع ابانهد دوستلاب
 يق"  ىتلاةتاذلا ضر اوعلاو هيلع لوجحلاىشلا نه مرانخاوه ض| عل هبت اذلاهضراوع'' نع
 ” 02 كوالا اك مع! نانا وس هيمو هول اب ناس الل كار دال ! قولك هش اذل :نسشلا نمل
 هلواسمهدع جراخرمالو ا ةطان منال ن اسال نحاللا :!اكاب واسسو !يمجهن ال نأساالل
 .حيطيرلل ةقحالةلرح اك معا عراخسال فحل اماسإو كر دس هنال نأسناللاهنل فريك
 تيسسإلل ةضراعلاةرارحاك نيأبموا ناش |ىنإل ناويدكل ضر اعلا كهفل اك صخاو !يسجيشا|
 , ما ةلالثل تارك اونخ هيلي اهلهم ةشاذلا عوضولا ضاع نعمت اعمر ةسيرع ضاءاف
 ةنس اهلك در رخارخ هىزب ىلع واةشسوأ| ةب عما: لكلارخ «برحوعرا دو لعتد
 ْ 1 اقولاختاع فرع ناو لوثر در جيدا وسر! ءودرساماب عماوخ وسلا صا غاىلشو |

 , عسا ارامةلباي ماعلا كلل ناالو 'ملعين !كبالذ ىراشعا لحولعل او عيرشلا كسلا
 نول: دولت لخمس ى !لمنلاب اهباد تعم ةديانل اكلت ناد الو هغضومو نيب اهي ءورشلا
 + لجرتغي كل نير اف عابع ناد عب هسأطو هن هعورش ن ل الاوماعل اكل د لسعخ يف
 هاي نلت لولد !ملحل اكل د ىلع تشن لاه دياذل اع دباذل اكلت نولتن !دبالو اعطن
 فانهم ل صخر د ويعسر يصف ةبسانملامد عله ءىرشلا لعب اهي هداقتعلانامرل
 رماة ليصخو غلابو هبي تقر لّويهناب هيلع هرم اهب لتعمل اةدياقلولعاذا ماو هراظن
 مهنا ةديافل اكليل هلباسس بس ان ةّطسإوب عورشل اد حيد افنعالاكأ د دادزنو هفح
 ةليائاهنبا نرعين !دارمان ىلع لدي هليلعتو رو سب نود فرعين او مثل | لون هلح ماعي هدو
 ينعم ناوديسلاءلاقامىلءاهنر دب موزشلا نكمالذ امة لي ان ولن 'ةدوعب اأو اهي لشعب
 ظ وها كاردال انه ملعلاب دارلل +! لوساب ماعم وت همرشل لسا هيلع فتون ام مهناكل ذ
 مهو هلع لاقت منال ايلا, ى اولوصأ, لوني لباسم او كَل ىلع قلما ناو ل ىلسالا منع

 ف دارتم ظافلا طياضلاو نون اقلاو ةدعاق او وهو لص! عج هرةطاحإلا عب هنضر
 كالتعلا حد هرصل ا رلادعام كل ذب عرخر اهل ةضراعل ار ومال 'ماوال 'لاوخاب دارملاو

 .اءا كوب هدرخات الا نتن الاذا تضخخلاو ماخدالار بقل ككل ذ ب ىرعام خس وعلما ْ

 نم درو درذ لك كزعموه بيز جاكار دا اهينم طبتسي د عاوقب مع فيرعتلا عموأند
 علان ذب هىرعن نا انسكم !اهنب حيو دن ىا نإ مع ةروك ة الاوحالا كل: تانج



 اكس ادرلاد ع قازعنس الاف اهم ل ةياهنالاددوجو نال عفلا, ةلجلصخاهن
 ىلع نصن ةيظروم[لوصالا نإ ةدرمم بأي انو ملعل بالولرنعو لعفل انةنركاالةفرعلا
 ل (جنسامهنداعنمو ةسرجروم | لاوحالا واهس اهم اكح| رع تاس زج ا نس اهينَخ

 هئائرج نمهسفنو هرابعاب وكل فرغاذ مود ايزحلاو ةذ ملا نابل اى ماعلا /

 ولاقةلاوهت ةلانوئر تع او مولعلا نس وربغ ا سايل, هذي ناسار مرلعلانملع
 تم ملعلا نإ ملعاو ىنعملا لصا حتي دان يح نم لاما ىاطخلا نعن سما اهاعإرب وصعت
 رب اهباماو ثادل |دنغ ىّسلا نم ةلصاحل|ةروصلا! هاو روصنمل | هجول !ىلع ديلا لون
 عدنان مرلعم مر اخ! نر ملعنهذإا ناهدوجو رابلع ا! ةروسلادرابتعالاب مولعلا
 ديعترلاذه وف سييلو ةفيصطار ويهت دحلان دصقلان | ىكبسل وتلا هدروا أم
 3 روم مولعملا نكن او لوهجي هيث ملسلان اهل اهجىلعاهإقب عياهتعاشسبأ سلب ةقيقحلا

 اسم1] درع هب ثرعد ودل !نادربالل اهيربع ةكرعم اننالاس وا ارعا) وحال  ةقرعم نا قا ظ

 ناركذامولعراصتقالا هجيو لعلو مدزللارىدعنلاوربخاتلاوهدئنلاورملسشل اوفس عتلا
 © م. ل اقول | ثحونال ءلوترلن اوين دس ماعباكديلاهعوحرلو اكلت لبا نم ىسل هرمش
 مفاتن ثحانكي مالو اهر ابنع اب ثعللا عقيت ايسح ةيرعل ات الكلل نال ىلو ان اهل ثحي تبحْنس
 الادزصالا اهنالركذل ا, تاطرملا صصخخو ةيئبحل ابديت ملعل !ءازجا ماها شيري أس نع
 ةلكلا فير دابا ببسلا ناب لا ناكاثو هلوةافنارمادروكذملا محلا, داهلشم توما
 ىصلل ةباتكت ال بصح نم ضولاالو ماعلا في عن فلارل ذب ملو ةم دشملا هذه يدم يف
 دي هلرت ةبعرلا بجو انالو ةريصبل ار صل او هعفس الذ !ر سقالا كسصخ كوكمال ىذلا|
 ىدلاءب انك دي دبر ان|تاذل اب دوصقملا لبق ىشلاركذ صو ةبنرعة آي دارملاواإباوج

 ناب دارا ناعوصوملان أيبب هلو ةيقح ءادبل اذهب انك ياسا كب كيرا ناو ةليسل اون
 .. ىنوهل !ىئمومرهاس ةقيقح نيبهنادإر|ناو كك نيب م مملاناقاامملعلا عرصوم نا
 ىذلاذالمالكل قوس بساني لإ ىداسل الات نوه ىذلا هدبرعت رك طير مال ! سنن
 هفلسا اكتاهلكلا ءوصوملا نا ميرماَم «ىنسوملا هيعرصومب قب كتل اهم تملا نم
 دارفنالاو باؤجالا لاح تازكل نعرف ! ىف شيلا نال درطم لود ل! ةكلا ال

 جيمكو !نال مالكلاو ةيككل افيرعش ١ دبا مار مان ١ ذه ىنمهضعب لاق ذهل
 ول محب اةراهماضا ناهس ىلع هتيم قرت امل وحا نيالا ن
 فاهم اناو ةلكل ا لاح نع ثحل مث ةيد اعلا عرش م اصعل |راذ نك هيلع مكن

 اماو



 ةفصلاو لاخلا كل اونخلا نعش سالك ةلهلل اذدارم نا نام الكل /لاحنع ثعبل|ما 3

 مالنا ل:لحلا ظفلب اروكذ م عقر ناو دنع! نال اجا فب .متكمالا نا جودت ذك
 . اعجار ثح املا ضعب لسجن اال ىقحتمالعلا نع ثححل. خللا سس صخأ م الكل نان او
 © ردضو ف مكن ركتنإ بجذن | مالللا نع ثخ الكل ار دصاهل ا ءهلوق لاقي ناك هيلا
 اكمالالبمالكلا نع ثحل 'نيرثل ؟اهنع ثحباهتال أضي !ةلحا فيرعت بج ةلحل ايد
 ىتوماطلا فيرعن دعب لاذ ثيحرصفلا ف ىرشخ زل الاعوأس مع هدد اس نأ هقرعتس

 أع سيل نال اشناوارسخأم !مالعل مهل د ىف مالكل نع ثععلإ ثدشلب م هناكو عن اهلج ٠
 مماضح لعج نأت دَبالا ةلع هيلع ىطعأ بو وه اكربت لرتةيضاكل ا هركذي )اذهل زي ىخ
 نادرب الث ماعلا مزلتسب صاخلا دن ايبا نم لش الان يضت أل هلع او ةلعرك
 ا :! لوما دال! ىلع فدوسال ةليسسلاب كولا
 ءاناهرسَسس ومنا غلا فاك! نق لقيم و ممن لا فب هلك لاق هئالاهت الحال هزكلا

 كلسلاو ناي 1 تع وا ل ا

 الكل او درفملا اهب صوب انا جامل !ن) ديالو (هافصتملاطفللافصو ةحاسفلاب
 هلا اة كيقملا ل لاقت ةغل هو هلوثهل اعتسا ةرئكمعب) ظنلل !نوكى عمو ملكتملاد

 0 1 ىالاقب ىلل |نالهغل لوتل يسن 0
 ٌئداصلا سنجل الاب دارملاو لا ل واح الطصاو هل فل ةيسنل ان اه انعير ًابنعانو ةلفلا
 ىلع ةلادل !ةدشملاب دارلاو عجل معمل طست سجل غل فوت | مال نإلشكال او هللا
 تا/ناو هراكن اله حر الذ قاب امراه قالط الا دهر هيلع نركسل ! نسخ دعم

 فالطالا !ذهو درمملا ظفلت ' ىلع ةغل اضيالاقنو حا هعدي ملذ ةقيتح كزكركللا
 اه أنعم! ىراجلا نالطال' ءركذ سمول هنال هنأ يب نم تلس !ذهلو قيشحلا اهلوأ كس
 نا ليثد لسرنز اه« وهن لا فالطا سوهو هلكوىالطسالل واس ةغلوقضحلا
 نشا مطل انور اني ةدتيو كا ديل تاسحنمعس هضعب طبترا امل مالك

 لاا عاهنالط انا دمت ةتالعلاف لكواعو ةيعيرصنل | ةراعتس الا ةهجولع هلكذيلع
 هبجوتركذ دعب ىهبخل | ةمالعلا ان لوثر دقت ارهتش ناو ةديئمل اب صنشنال
 ثولال طاشرال اذ | هدام الا طارتسا َةَدالعلا هذه نب ]وامر لوزاو ةراعتسالا
 ديد طامترالا شمل جيو لعجد ذو فيكى شال عن لحم هنن لس انك ليفم ارمك ىف
 ةلوذ لف لوذ كوواهص ورح نيب طابترال !اماو ةزكلا نق دي اذالو ماهيب هسملاوف



 روحو داافتشسرتملا نونا ةقياطملا طورش سال ثيناتل' قادت ارتحل قئاطبل
 اشعاو هلو لصال ار اسعار وغير دصم هنأ ال! لوفم ى! نشل لجون اك ناو انهلوقلاو
 يبا غاضصو هضر امالارداصملا س نمئالانل ان اب عرص ىهرل نىك ءاهيلا لقتنما ءلاح
 نو لمعلا ىسسمبل تن ناو ةلكلا مال نيد. ىلا لبو تسانلل ال ةلحولا ةيلكلا قانلا
 عمأسلا نه و هانعم لصحام ىلءال/ لح دنال ةيدهعل اليسمللا نارا ع اب تورعإ فمر
 عب افاقلطم ال ظل | ئيعن وهو هجم نم عماسلا نم ذى نيعتل !معئت ام امالل !نأب درو
 ميلا بموكب ات ناشرعالافيرتنلا قيرط ىلع يشلا كد اهانعس لمن | هذه
 هرب اسم ءزلل ةقيقحلا ثبح نس موهتملاو ةرباخملا طتقيال ل حلاو هضول يحس هيلع
 8 و ةرباخخملا ناب باوجلاماو ميم مول هب موكا نم ىشال هنال هيكل درغل اكوقلا
 مدعو ةيعبطاصامو ةروصح ا ةيضفلا ف ىرعاماف ف دصاملاغداحال ىنانثال

 فوعملاو فيرخلا و لعالدن|نحل اد! همبو نح اماهسونل |يدابملاؤ ال مولعلا ليأسم
 كيلا طنا فالتخا نا مك ذب قاعي امابيرت قايسوريوستل ا فيرعنل ان دوصقملا لب
 فرك او درغم انه فرعملا نا ديالن دحاو اهبوهفمن | قاسي ال كرتْلاو داوالاب ف عملاو

 ناكناو اهيلعلرّملا كالطاو ةرئتسملارب| رمل اكارب دفنو | ءلر 5تيكرم درغملا نس ىغالو بكرت
 لارتشالاالو هراو هتقيفحو ظفلل لاهتسا مزلالث د ع ةفيفح هدكلاي وعل انام
 ظافلالاو ةبوْعلمهسفنإو نولوقيو مكلف اورساو الوق سفشلا قاسةنيهسو الا ف
 ىف كاوتش الف سننل ناس ىلع قلطيال هبي ل ىشل ار جالطمالا قاهناحر بس قلنا
 هفيفحا ليه اس دال الا ظفللاوهو هلوتلحلاو كرتشملااهنس |مزملالف هرانتع:لوقلا
 . ملناو لحملاب ةقؤتلم هملبا عطف اهب طفلتي نا اهي اش نم نال هدر ٠تاطكل خلت ارجو
 نم حرب هسال ليل نم معا لول نوك عزل هن دري الف اهتخيلاةبسنلا,ةطْوفل سنا
 ىتعاس نصرا هيلع دنأو ظفلل ارث كوددلا لوذ لاقي اهدنا لفل اقيبالفمفلا

 لوال | مهن |ذ١تيج'ىّس ىّش صيصخلالىنعملا ىلعالسل د ظنلل العجم عضول !نا ىلع
 نالع نرراعتلا وقر طيره ةسازتلالاةلالدل | نالدرشو نان ايفا :

 ةميىم دير ل عا هضرلاو اذوخام هنول هي عملا ءرصومل |لمنكذ ظفللا
 وصولا اهل | فيرحتعم هلوقيو عطل. هل ادا ظاذلالاو تالهملا عونسولا
 لوف كرنشملنوليالن)مزليف تابثالا هضومو ةرط دعم نإ دروار بيرل! ضرغل
  ىاناسالاهب ظلام لوق لخ د يش عم بوصوم نيينعرل بويصوملا ناب بجاو
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 ىصرلا لاذاك اهياذاك ةرتدسلسايملا كل ذو حيوا تان دحلا هنبر قيل
 اهل لصفنلا طفل ةراعتساباهعار رعامار ظفلاهل عضوب لو ثوصالوى ب تسبإ
 رانسالاو فيل ض حب اع الب الص دووم سيلر تتسم ا نه دارمو بير دنلل
 ٠ اًياو فرجا تك اهلر وصب! ةّراذريع ضاعاتارصال او هدرحر| ىن تخام خال اره
 ضعب ىلع دخن آلا دجرهاظوهو اهربخ/لاّيحاال ارك للاب ثرصلاو ٍقفرحلا مخ
 نم هنا نظف ضحب ىعو ره ةلوقب ىانسىرداال لافف يرخاءل وقم نم هنانظن

 نم ساو هي لاق تحررخا صعب ىلعو ره ةلوقم ىانسكرد| ال لاثذ ىرخا لى قم
 «لونم سس نول ةراثواضرعوايسحاسكم ةراثواصاو نرطةران اب ةنيعب ةلوقم
 تسي الع سيل ثوصالو فرنسيون | مقالط اةتوصلا| ىل يملا عجير اذا ثوصلا
 فدل اىر ابتعالا مالا كل ذ لول دم وه ام نلّمو بحإو نم هركذ أس ناخيف مترهنا
 جاور وملاو توما لاريضلا مج ذادل وفى هب دزتع الزج اكل !هلعج
 ١ لعام لوخدءبجون لابثو نحلاو ةلسالملاو هدد ١ تاطكأضبإ هس نم ارح نرلتا]
 560 طفلت نا هناش نيوإنأمحال !ضعبر ناس الا هب طفاتم تاراصلا

 ١ ناي بيعار هرغ يطق ا( نعل انياغمتاينالادي فلز اس اةيلعد '
 ظفللاسوستل اب رقتن اس الا. كبث ماو أب دالا لسع هيلا تفتل ربك فساد ىيئذت
 - فرع ملاظفللا ن )بيجو رود ظفلل كن سن ةظفلال اذ خا نأب ضرتعاو ممل انس
 دحاركل هولعملا ىوغلل مالكل اىالفلل ا دابا ىنعم عل !ظفلنلاو حالطسالا
 نلجال فورحلا نال لا ظفلل ا دوجر لاقبال هنيهامل الظفلل | موهمل عرش اذه ناب
 ليال كاكاو اذن !نكآوسلاب ظفلتلا ءاننمالثاكرملا ةطس اوبال اهب ظفلتلا

 يممالكلا

 , فون انؤلرودلامزلبن اهسئناب امالفنسا مدعل د رجا ةطساوبالااهب ظننتلا
 بالا ةوبا ناث ت انانمال ' ناكر اجه يعل أ رو دواعم كورخلاو تاك جلاب ظفلبب نأ
 عضو يللا لهل !العتسمو ن ط الهم لوق سكعل ابو نبال ةوس ىلع هفوثوم
 تقبووتلاب لهلسملا ديرب ناال ا لعتسم | نم معاوهو لعتسنملا ا! ينمو اهلب افيو
 كر اصلخالا اهبايرع جفرا سلا بلير مشن ا نا مر الد «طط أل افلا

 ا اذ هو درنم موهنب ره ىذل !ىاىعملا ىلع ةلالدل !ى ةكلل ةلراشلا كو
 ا طفللا نمدعب|م هئاروهشملاو هريعو ظفلل اس مع)ىشل نس ىنعيإأم دعما نا ىلع



 معملا ناو جا جالا هع ىلع اهب مينو لعمل اب ىعي امو! ىعب نا نكي اس ىا هيون
 "لوفووم جارخالاركلؤ حلا حارخال ا عد لعب لوث هلي ىبو درممل!ءل واش اه جرخ
 شو ممل لذا ذكر اهج لف ىلا ةجاحالف ظفلل | ةلخا دري ف لاد داو ىناججا
 1 كرا داس ىز هير لارا" اهنا ازيمزلا سزشتسي تل ةدانكة زويا

 خلفلم اهنا كشالو ةلكلل زج | اشحهنوئيضتقم رين اواسنج نال ناو /ينطفنف 5
 كلك رجلان و »يرحل ىلع ىلكل لح نابي اننمىزحلاو نجلا واس رجد وكي اسال !تامالع
 لو هيوهعم رابثع اببزجو هدام صرصخر اهنعاب ىزجوثهف ناراششعا للرتلا
 يال لاش ج نوما ىشسل ادرذ نا طغنسب باولا | هبي وزح صقل انال رغم يلا
 هلصف عي لرتلاب لافتا مالكل ! ود هجو نب صوصخي ىإ هجر نمو كف صاخ

 انايللب ةبسنلاه له مهيب رمان ةقيقحولو هبهاملا بارت هننجالهنارهاظل !.ا
 بك ىلع لافي قطانلا نامل انلاركذو ةيئمانلاو ةيناوملا سكرين اسالا ةيهأس
 موناسن !نيم ملاءام نع لقن معن ىفنال كلم ادوهل ا هيئرشعي ناوبحلا نال كلل اكناوبمل
 هب رابشع | ةيهاس لكل نركولع درب هنإ م ةقمل ان اعالطص !ىفمالكل 'نكأ نينا ىسحلاب
 رااوقلاب اوال اعر مس نول لوثل انا باجيو جراخلاو دوحرم ل وئل او لون اهنا
 (نعالابو فلا نس بلرملاو نيستنل!ىاع هقثوتل ةيرابتعا روس ال'نسومو عضولا بف
 ديال ايت ]عسر ظن هبذو هجو نم صوصخي موغاهس ىاكل لليوئدابعا
 طفللام اسنان وهو قطن علاطالاب درو فيرعنا ذه نإل لد ال ءىنموم ظفل كا

 كل ذبو تالرساهت ىلع ةاهل !ن ونس او سلول مالعالا مهلنع هيف لاحت, بو ءويصوملا
 ظ قنا فيل !بسح لحاو ظن ظونملل|مهدنع درنملاو فرسنيالأه ىفمهمال جريج
 تينا درفم تناك ا.ءاو نيبأ عا ىلع لتسلت بكرملاماعل اوأسل او باعال ا ثيحنس ظفلل ىف
 الط صالاو طفلا امانا نس درعملان |ماعررئن اهوهلاص ىف اعمل اى هرظن نالزطنملا

 درفملا فيرير نم ءرجهئ أضار ب دن لرشل نع دره هن امل !ارئراكش اذه ىلعر
 فيرعلو ,رحلا وكيف اقيرعن ديفيالفى ايبإ'حالطسال اب ىه لإ !دهعلل بكرماو
 ىنعملا كاسال/ىاهناث بكرملا دف الك موعل ادضيث تلا قابس ةرلت درغما
 ماعريش طبر مالع دربالف اهنسىش لدي امسلرملاو هيازحا نم ىش لدالأم درغملا نا
 درسالذة دوصقملا هلال دل !دارملاو لك الالثم نيضلا نال سكعو | دوط نيقيرعنل | ىلع
 ام فرعي دار ةيشبملا لبث نا اسلمو 'درط نيفيرعتل اىلعالع قطايل ناو سحلا



 هن | ثيح نم لعمل ا ءخ ىلع لدا لكل د ناو قطانل 'ناوسحلا:نحير اشعال, ىلدخ
 دو ذحن الو نيشل نتف سيرابنع ( امكريو ا دزفم ن ولد حاول اظفلل اداب لسل !عرص لو زج

 ىحمل او هل اعنس |نيخو اعضاولا دضت دارملافهرابشع |ىلمو لصقل ادٍشل ةجاحالا هن ْ

 نرئيالوادرمم لب امكرم معم دري م نو ىها سل اووياقل ا ظفل نوال نا هيلع مرطسالذ
 رلا ةدعافره مولع ككسل !اه اها ه د هيت ةز هباوصد ىزكوؤاض !!درفم
 .ايلادىازل ايس ىإن اضيرب دقت ىلع هن ام[ نكي ءرشل وامل ازال اوفر وهما
 ل دي لاهس لت كنة رتلالاهبوا انعم ىلع ملح دس ظفلل !ىلعمكحل ان! ىلع لادلار
 كد يوت د د عال | ىلع تاحالطصال! صعب ق فرحا هل الد دربال ةغلل اهضور اننعأب ىا
 لمن اها كل لب تنس ىناعملا فووحالز اهسس بكر تو ىبت تاوكلا نال كل ذب ثسحع ىابملا
 هب فولاذ ةغلابلل عونووم ماعلا ريك غلوم ةسالعلا لرؤاععالا ىلا لاكمال قاع
 فياقلاهن| ىلعالا لدئ الذ تح نا كل دب بطقلا صاصتخا ىرع دور اشعال |! لهب

 كل د ناولسولهن |ىلع مولعلا م أسد !عبج نم هن ىلع لدئالر هرشمعر ةناسز لها

 هلوث هفلوم عم أب هادو! هب انكىا ىلا ىلع كرت ي ضرعل هتفل ايل مهل احالطس|رأص
 صضعتبالو ى.ز ايل س ]| ضعب سلو هضولاب لادوهام مشل ىف لاق امةب دار لقسم
 “"اكعئالاهدع مزليت ةيموهفلاب لقنسسب ل فرملا نا دس ال | له ىلع َتناض فل اك لعذ
 أامقشسملاناروهيشملا ناب كلاس نب ىلع ىسانم دلاردبلا ضرتع او اهلك ف وربا جاوز
 ماقمو هلشم ىغسسإل ةيبرت بلع بصلت عل عري كرك اي هريسفتل هريد ىلا رفتفم سيل ٠
 ل وخد فلادل | امياو عشولاب لاد فل ضاعن الا نمهرك داماس ناملس ال ان ابو ن أسما
 لعملاو تالا ىلع ةيلكل ا ةذرعم فكوت صفي افريل هينركت نابو هتظساوب ضعبل كل ذ
 ةفاضالاةعراضملا فو طلوئرو دل |مزلف ةلكل 'ةدرعم ىلع هققوتس اهني عم نا كالو
 د ارث دل! ةعراضملا ةركلا فيرح ىنحملاواةهباشملا بس ىلا نور ى)ةس اليل
 ف1 لل جح ممل نإ نجم هلم لام ىلىيرل |هيل جحا كر ةسالل هس انما ةلكل ىف
 ملاهار ل( ز[سسبلو ةقيفح د اك يجي ضاعت ال اكلت نا هياضنال دق |كل د طقسا
 بجأيحل | نبا نعل ا تعادل ذر ذامنا ىسرلا ن'عق دس د همو جب ازئمالا ة لش تايطكن لت
 < تنس ضاعبالا نإ هطقس |امنامصملا نأ ىذا 'راذه ىملاط انس !لبلعت نسخ الن
 ه رحارلع لود لوملا ديقب حير اخى لسسلاو ىساسدلا هل اث ًاكهسرل م اهيلالد مدعل
 رك ذملا عبر ىلا ال مرش اى ةروك د ملا ضاعنالا نر هاظا لهو هين ظابرخا ىا

 مق



 ان حارلع اهي لعجت )تاعال !نأذ هريغاهب عر صر سالك يف اكلات ةلخا دل! ماسلا
 كالو فيوقنلا مالو نيونتل ا ضاجنالا نم ىصرل ارلذو هيد ماسر جا سشن لب ةمالعلا هيد
 فولا نيو هسم بكرملاعىوهيللال هوس |ىذل !فاثل !ةرهها وهام لجرل اونع ليسا غالا نا

 انمياونونلاعمراعنل ا طاب نب ونا هيام وني اوال اجالازما لالي لوا
 '  ””ركاليا عيشي اضالاونو فئولاو هطوفس ىل؛ىررال | ىوذ جارتماهدعم نب وسشلل نلت
 دبلونلا ولع بازال موبي[ ماو ثيانلا انىلعب عااتسوننل ىلع ب عب مل عارتسالا

 لف باءالاونسوئبل] اهتيبا شك بسن | ايىلعر ادا بعباهعم لحفل! ناب لوم! ىلع. نكق
 لوتلاب هريبعمب هدعواسعتس الما رفا عم سن نايل !بلغت ءلاهنهاشلو هبلعإل لسولتلا
 رثعال ىإسعال كت فيراستلا عفر عم ةيسازنلا ثلس نا عضرلا له لرشل هلال د ناهبف
 جل الحا ديمل ةبحاحالث هل اجرئ ن اليهما لوشلا لراننب مايد لسه ارهر دعم عوتسولاا
 بط اقساناناننال مالكلا فيرعت قدتمل انه نال كار كنسسالا | هل عقسال فل اخ نكي
 الاو تكتل ءالكل ا فيرتت قهطاسا جانحتس !هناغ لوتلاانعتس الل ةلكلا فسكت عضولا
 اجعل وهلا ناكو ئارلد ظفلل ا ىلعانه لوسل راينا دلت ىلع هجم إى كار دنس
 عضولا ديف نع هانع| نإ كسشال ذا نيرمال راالا نادأن| حا اسنجم_:ركأو اذهل لاثول اسسرت
 هن !اذه فتش دف طنللا لا ةبسنل ابل قاسي و اسنجهنوك/ هر اال لع نول ن' نكي
 ةيسنلاببيرؤ هنا طسوتم طفل مهن جرشلاو هب عرصاكبيرذ نارها ظلار طسوتس سسج
 هنال ءوش حالطصالا بسعت دارا كارتشالا قيرطب كرو لوتتلل ةيسنلاب هبعب ثوملل
 بسد ار! ناو راي هرعىلعهذ الطاو صوضحم اظل !ىلعالا فضح علطمالا ي نلطبال

 ممام هد اًيعالا نس عرك د اماو ظفللاس ىلو ايبرنسعتلا نإ واعي اذ هير ىنحال ارض الف فرعا

 م ةيبرت ىهذا عونوملا ظفملا دارملا نالع لدن ةبسرشلا لاقل و هسال ىكالف يرش 'ىلع
 ألبرمملاناولس نواه لفن ةشكنل ةحاحإ لاند ةلكل افرك مدر علإترب دشن ده
 اعطنابرذالا اعبط لكلا ىلع مدعم ءزجلاو لق ونيأس ىلع ملعلا | ذى وصوم اهيل اهب
 ] تيا نانو ماظن نا بجأن هطول تلا وأسم رب دشن قوما هر دصم انس
 تيا هدرهُسو ةروهلل جالا كرت راهدحا هضو |ذإ أني :ويرهولاو مدّنملا

 ,عتبإ ابو مدقم سس جركو لكلا سمج هن اللون! فيرعب |كشسب نإ هجرل ان اكليثأم
 هريتلات| لل دوسفل ارهث ى!ماهفتلا عقي بذا كقدالكلا مهصع مبدتنقاكحارما
 تلاغل !ناببيجاو دا دعت 'اككصائملانعاهبر سعي دذ هيكل !نأ در واو دص املا نم
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 ةدكارتج م ويم م لعتسو ا نياكماللا ظفلى لا ةيلكلا قماللاد هلوف'بكرتلادصانما
 هيكلاءاوفلر سمت سنجلاؤ يه امل ملوئر هداركال | هل وحر !ىلكلا مرهمملا ىلا ةراش الل ىا

 ةقيشحلار ىشجلاو مرهم ات درفم لود وهمس اهتقيقحو اهيرهش نا معن درفم لرذ
 نانوئسال اهياذ ؤطنم ا اهانعر هيهاملاو شجلاب درب مر موهتملا مرهنلل فيوعتلا محم
 ل اغل اهنال سهل اهيوكر انحاو درشم لوو ةيهاملاو ىسملا ناب لومل اولد أ دححاو ايش
 ةيكل ادار !هعللاهلعج نب ناديلعدرم د نللال ةقيقجلا ب ملا نوكأ هنا لْيكأمو فيرعتلا
 "فس اهيعل ' عجيب ديزكن يعم دردال ىلكلا اهيريقمم دارملاو ةاجل ا دنع ةلفلسملا
 بج نكن كا لكسب انهو سما نم صحه نرك مو زال هعلل ةاسمالمهضعب لوذ عن دن

 مسادرن نوت ابد وصتملايسعملانوكيل ةلننلاه اهبويسم اوه هيكل لول دن وكمت
 و شد ءليهسال ةيلكلا ةسرل دسم ةيعيط درطم لوو ةيلكلاهلوذ نإ ماع ىسسملل لا لعجو
 ىءاعسيربع ةعيطلا نإ مهلوذإد درغم لود يك لكي نارهو دارملا بس اننالذ ةيسرملا

 املا واهل عتس ان اييالذ اقلطمإامهصحب ةرابعز انمرلعل لباسم صوضخم مولعلا ٠
 نيركذامن[ مكه ار اذه فارغشسالل لانا ىلع ىسةيلك ةروصح اهناب لوفلاو انام
 تا نك دععسلا ىششل فالخ هيو فعمل !ىلد لوي ثرعملا نى ىبم عون ياي يشعل |

 دوصُمملا3/ ايقيفحال اير كد اعوصوم فرعملا لع ةاطاوم لت فرعملا ىلع لو هجن ثرعملا
 الج هلرقب لفحلاهيلاراش اكد رفالا فيعمل قشحل!ءونموملاو موهتمملا فبرغنلا
 احناووي] حال ضحي رصن فيرعملا نا لاذو لل اليسلاركتاو ةقيقحلا الزهايلمل بسد

 270/دايلع | سيرسل الا 0
 هب وز هد :رلا ةلرحهرارجاو اد ١ !اماودسسلا| الك! ”أ عب

 سنا ميول جواواباط ١ لئن هلارح| لوا ىلع هل
 0 س.ىااهمصو رائيعا ىاشلاو اهنا در اتعاب لوالا نكت
 يحسن مالل ل اقناع باوحإلا انلا ىنانت الف هوذا ةيهاناهيرلت ةفوصوم سنحلا
 ماللانإ باوبحلا لص احر ة د حولا اهنوكأ اهم دع ديشتانلار نارغتس كلاهنولأ ةيلكل عند
 ة لحرلاب سسحلا ف اهئاز اولا دحرلاو سلا نيب ةاق سالو قارغيشس لل ل سنهم

 *لاشا سنجة دحر ثسيلانلان'نيفقلار دج باوجا لهو سشبأب ةدحرلاو
 لعج مبإل جف دحر ابل اداردا اهنوكو طور شس سيلا اذه دارذ العجل لابماللا
 راددذر اذه سنجل اهي دتسي ىلا ءرشالا اسالا ذ هو مرهنملا اذهل !درئ أعم نينلك
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 دارج هندارال عاد الود : دق ا ديول انل |ثن اكول ماذا لسسالارب ذقن ىلعزاننلامرلسال

 له دازا عيجمعمل د ىاجلاهل انا ةيسساحلاو ىدنهلا لاذ اك, ةيعوبلاةدحيولل اهيول
 يه لشبو ىاثلا مهم نمت سبل ةيعونلا ة دج نالرلفن | كرهو كسلا ذهوا لا
 -. ".٠ كو ةجانب تسلل ةيسنجلا ة دحر اورسلأ ا ةلعن ةهيصو و ةجا وحار ةحجدرتخ ل
 ءريبو هس انئالو ةلكلا ةقيفحلةسزاللهلكلا ةيصخلاة دحلان افيانن معن
 ترسو اهني انلاامناو ضعبلاو الكل نيم نه دوجوو تح سالو وه ثبح نسال سحلا
 لحاولاو سسنجلانبب كرشلل ترم لس ىنانلا مهلوذو سهلا سلا ةيصخلل !ةدحول !نيبوا

 ةقيقحي# دوخأم ة دحرولا نا ملكو هلك يب قرد معن اهني ف التخالا لب غانشل ا ممتقب
 هلاك اهس عجلا لا يبرق دحرلا ةدارانهأنلا دب ال نلم هناولع ةبناثلا ندد لوال'
 ةيداهتتسالا ل 'خهم ناكل الاوز الا ةسرثو ةقيقحلا ىلع لادل | ظفللاو هصسخو ماعل !نيب

 ' - اةايياكلا علا ىلع ل دب عيل /اهلوخ لس فصر# عاتشماوؤللا نعال ل درع كال دازذالا عيت
 آل نعال دب دحاو لكنيبو حاول | ة دار !نيب قاننالذ|ةائ انمال الا نعال درو لكد اك

 سسحلا]اقباك باوج حلاة كبانل او هلو مرالل !قاسال موزلملاو لوال|مزلسسم ناثلان اذ
 رييرتلا مانمو اهيل خالو غافلا ناار ةدميلا نايا ةكاوخاقكانحا
 ..قاعشوا هس ب دون م سشنلاو مشن! ذه ناب_سبخ تن! نحو لاعنو جامو كرذ

 اياك دصلاب بس ماهم صخا مرهيمويلا يق لكم امن نسل ص جل مو همم ىأ
 ناطملامو لتعمل نان مر دعملار دوجرملا ىلا مرلعلا سضنل موهيمل ا بسعتو ا هدش نذح
 ليقلاو جملا عرجيره امون ققفوهو ال | مول عمال ذ قل سمل بس مول حملا نيأبم
 ةشالثلا اريسسةس اهموهيممر اهيبرهممر ابشع لكل ىف! كليأع مسا ىمو هلوق فيصل:
 مرهم لص ' نأمزب نرثقم ريع هسفن ىف ميم ىلع لادل )وبل وعش دعما لوشملا نال
 ىلاالاهيل ةيسفسوم ةارإ معي تسييلواولأذ مه افمى |مرهسل مشتل ذا دكهو جالا
 .[فانعم لاوااجاال ا نركمال اهظظفل نا دروةيكلاظفلل داع ناريصلا نا وشن اذ اهذحا
 . "نسل معملاو ل اننا اهنال حالو راعالو عباب سيل هاو ىه صبإلت ترم نسل هنا درو

 اطفل ند دوو هصقلا ب نلعب ام ىعملا نالرلمن ظئلب سيل ىعملا ناكالللا ىو
 ةلكلا ناولعر دصملاو لعفل اظنل يصل !ىلماهانعت نا رداصلتااعاو لاعمال امسات
 ١ لتبلانيبىذلا كولا, ناعم ار قتسال اب هل هذ اهدحوسمتقب ام لقنل اهامعم
 رك !لماعلا دشن ةجلحالورخلا

 فرفلا

 ا

 -  لاماعر ده ةأؤلا معو لعملا ةخاروب

 , دغعا ةيبدبإ ,
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 فنا نال ركام قلعتلا اكعد علال هلعلو ارشتسال ان كرصغلا ذك فرش
 قتضالوهو حفلا ]سمك مس ضرغلا نال دخال اكييلد/'اهملع ماقال ملا ار وصتا نم
 مسشللاا نإ بلغالاو مهضعد لا ريق !هيلع قلب اموهفم ىل!ديقلا وف درحنالا

 م وهنن هةظحلم درج افعلا لكن اد ىلقعامإ صخاو ماثالإو يقلارصخ (يفش*
 دقو ماسالل عبشنل/كادب ملحلا ىف مان خاسر قس !نوكت دذو ر اصلا اب ءمسقلا 0-0

 هذه ىلا ةيسفنم !نالدحاورخؤلا سا هود عوج ناىلاةراّس | هلال لو الع

 ىذلا باوال ا, هزح لكسر عا اماوزجاوعام دس فطعل انركد اه دحاىل!الاةمالثلا ٠
 هن اللون اذه ىلعو ([خرخا نرد صعب برعا نوكو تارعار ذعنل ىلا سا

 ىضو نود هناىلا ةراشادنا ليش ماظن نم فو ذدئمن دارل استر دال نأ
 ربخا مهّصعب ردد كو هلم لدبي 'ف دحر ارج ىلعان هس لل جا ا هلوذ درا

 ىلع ةك داص ىهوو !فرخلاو لععلاو جالا ىل!ءئسمس ىو ريدشتملا افو كلذ ميدل
 نس ذحاو لكم مع |ىع لب فرحالو هذ الو باب كسل ىه ىه ٌتبحس ركل ناف كلذ
 3 ليدااننوم هرشو اركذم هداعي ناك داريرملا نانو فئسي فبكت هلالثلاه ذه

 ' 2 عقدا هن الئثثلارب ددنن ولن !نكيروهو ىلدالان اكذ نسحإ ىف |ةياعرب ناي سلعلا
 دعلاربعي ةلكلا اهساو ناربخر دتعمل اليو اَي وهلدن نآس +او رب لمن مهنا | ذه

 تالا لعراجالر دسم نال عقتسسيعوشو الرااهسنو ىعم ىلع اههلال داس! هلل ! نال

 الدنا ذاهنالىربخلا نير هل داو الكل ١لاح الد ملا نساناناضيرر دقت الذ

 لادلارلاخلارب دقن نالو هن لب وانلا يل الاؤريطا نس تاشن اماةر ورمل ناب اذه در

 لق فصول جرخنو عذر ج!لوالا د فرح ثلا ناب وقل لو ةلكلامسفت مان بسب

 نال ةيكلا|احنال لوالا كر صخلا مش مدع ىت لتس وره اقل 'نع هن ارخاو تح ا ىاثلا

 لرلاملع لاح صال اهنل الد نال ىاثل |ىلع لجلا ف” مدعو اهم دعو الذل فر صحم.

 اهيبلال داس اهيإل ىإ نارخملجلا رمل كر ذكي اددس دسم لير اس ل دن نا لششر اهيل

 كمل نسوا ىز هل اد انس الاب. سلاجلالاعج ناو الوا ةسائاهسشن ىف دعم ىلع

 ل دوما لعفلاور دسملا ٍيزرس نسب قري دسسل نإ ىلعري دقتالف لعاذلاس!الووم لووملا
 ىائلإر ليو ناري دقن بع نمد | نلاب طبت ال لوال اذا فرعي ينعملا ىل عج نم نال هب

 . تأيكل ادودحو مسفتلا اذ ب رسم قايسر اهم ىشىلاةح اربع سن طبتر



 مان ولت عشرا بسعنع هس مهيب ثيح ىااهسفن ىف نجم لع لوف ةشالثلا
 هانعم رح لحلاومر هسفن ميله لب ىذلا مسملا نال لعل ليشف © ءرحرا لجزسوملا

 - 9 بقل ةيلع دبل نصر لا ةيسرحلا ةبسنلا وهمي ازجاضعب ناك او دنع عراخإ
 نوال هجن لج لدن وارب دشتل او اك نك عم ىلع ل 2 الوا ىاالر اا, ويس املس ناسزلا
 ك4 ضوشحت ناعتيركذ لإ عملا مهف عانختناندبال ل دال نا دارلاو اةفرمغن ل باهيسم
 . يلع ةرانعلا نالررهشسمر سن (4نار هبحر ا دهر ةيباومحلا كرطا و اكار دانالا كذا
كت اهيسس معملا نركيال ناو هلال د !كوشرمو دوسفملا و

 عبإ .لةئالنأن لوالا ال

 .. هسفتإ دعب ىلعل ةنلاعفل !نالطقن دش ىف! ن ذا عانخ نكل افلطم هل الدلىقن | نا هسلمم
 ا ناثلا لاند كي ىاثلا امر لدالاياذ الءامسو اكفاننس نا ناثلا لو ةسسنل اوهو

 ا .ارج عىل لاعجل معالو'نطعت نا كلو خينانينسل حل جل الع فوطعم لا لدالار ملوشد

 فكانيتسالا يقيرطل اهراس هنو اباوّصعبر فطعلاب ماسنتال'ضعبرك ذو هدعن اين لاحلا

2 

 ظ . ىذل الكل اج شنلا نعم ئبس جا ىلعل سفن سهلت صال ىلع فطعلا او ةغل ايلا قابلا
 ١ ٠ ىه ذبحني حرجا لكلاو هوست رجلا والطب ريس هيلع لا دلا ظ فلل اون رششكو د كرتشب

 ب

2 

 ١ 111 نولي درت قبال تين دحاو المكلا نوم طبل ار ىشلا ضعيزخار عوج

 « حلل
 فذ سانهام نرلتر داردالا ضخبل ث ولا و ةيسرجلا اهلباقر مارتلال !يزع ظ

 تال اهيس دحاو لكل ةشالثلا عرج للكل انؤلتانامضتقيرمملا مال د !لفاسطغسي مسننلا
 دب ذا ةيازحا ل !راكلا سقتو كل دكراول انك نا طوغسل !هحرو عجل بحيتوارلا
 ١ قالطاصيالت ىوملا ىلع بيرثيل دوجرلا هيلع قوطعم اوىوطعملا احا نم
 !نلطم هيثوارل انف هتابزحيل !ولكل اوسقنؤالةقيقحلا قيرطب هزحولع سقما
 ' ١. يشملا قاله ارصيف اهرتشم ولين !لبال هيد سقتلادر وم نالدرد لك ثبات ىدازدالا

2 
 جسشتن اب ءىنملا عرش نو در لا لكلا سقت نمره هلو ةقيفحلا خبرطب يئزجكىلع 0

 "٠7 نالككذ نالخ ماللل اد ديازحا عبج لع موسم اة لص ىلع فرس هيازحاىل! لكلا
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 نيببعملامالكلل اماست !تسيلمهف مكنت لاعئالا نمو اهسو طن أسال "نس ل حيوت ةئيهأد

 | 2 قوت مدعو عفنيام' ىراتعا الشحر حماد عن امد غنبامي| لعلامهضعب لرذو
94 1 

 ومع أعم اباضتلاىفو ىلعب لهتسسو جائع م ادرمملاف فدصلاو عسقملاىلوالا

 نملكوملماسؤإوه ةددعشر وما لصعل كتشس مال اد ريم يشللاوىب لعنسو
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 ظ ه نم لصاحل! صخال ١ ىلا س بقل بو اهسست ربس معأل ىلع !ىل'سايقلامر ومالا كلن
 0000 ايس لل اعسقنلاو |يسطم صوت ارومال اكلت ىلا س اييلاد مع الكل او | سزخا كن:

 || 1 الخ ىراتعاك/ ند [ىسلامو قالطالا لنعر اسما وهز وضح يف نخل اك ةشاس
 1 تةناكرا مظعم ىاةفرع يار دوم نهي ثدصل |مهوب ةرهاظأم درواسواثلا
 0 ااا رع
 0 يحال اهصبال نصاخلا نول لع اص درو سم | ىلع ويست اوي لاما ببكرتلا ىف لاو

 ] مدير دوس درتااف عنمما !بسح |هيوملو اهنعوهنراتخإل لوتواعلانعدب
 ظ هنالعم او ويلا دنس دل! مرالمرمامو دانس الار ابخال ندر او ادن مزالمرم
 | ظ 1 تاشنالا|دكلا بصب هنال ايد لالوأث د ص حالمحر ىلع عقاو لابقالا فلط هب قلع
 1 هر خالل ّرخ' حر ىعاهب ىش قبل ست ءولكلا نعراضنلا تال هنعرابخالا طيصبالر
 | اهبل ا دانس الاواهيعر فتم هيناشنالا للا قاهبلا كمل ا اهالاو- ذكل ادق ملا
 : اهنا عياخد ا اهاهاماعثت تلاو عنلاورملا نا دربالكاسنمو ىاهبراخللل+ارذمعا

 ا ا هنادشالاذهو ست نأ ٍليراوا ضن نا بلطا برصاةكل ئزعقن أ ىرئالا معد
 ! ظ لالغتسال تلد ياوهر هانعمرج ابئعانوهاما هدر ابحالل لعفلا ةبحالص | ءادزبخ هَ

 00 رابخالل لصيال اكل اصب الف ل قتسسر يخف هانعب عوجياباوةيموهمل اركزجحلا كه
 » هلخلدلا هيلا "دلو تا ل( اليوم نول ميودبلعم | سد حلو لك! ةرورصولع

 ٠ تايزلاؤنياكلاةلدلو تول دف هنا عل حفلا عم ريتعاءنالناسرلاوهنوههسو
 | 2 رمال حلا ءلرذ عمد اهمدعل »ل ,ةريغل ا! بستنمولا تبحنمويثعا صفق

 ٠١02| ودل لوفلة بريغ فرح اظ فلفالاو هطنل در عاربعص انعمربعال كمي."
 أ ظ ميلعل اللب اهلصف دودحا كك ...:: ضام لشد برن انيرتكه نع ربك لفل | ظفاوالو ظ
 3 . هفقبكاو هدب اذ متاغومث طضامس لاداو ىط ضال حلا ناك ناو نلوتاهل صلاركذ ٠
 | 1 ارلئيييا ىس اكعنالاو دوجيولل دوجوولا ماز لس دارطال ا هس اعنا و هدارطإل هلو |

 3 ةنص |يلا نا دارما لبق سل عنئالذ هص اخ هو ةسالعل ا ىل اهئالخن-:.:مدحلل مدعلا
 !دبلاراثو ةلمأش اهنوكز امل اهي 9 درو هت ناهس اعنا بخالدام دارطأ بخ
 افرتعمىا! دخ نيب ودها دنع يس سكعنلا درطملا نالرهالظلا نعالو دعلل ةجاح

 وك ماب ترعب عمال "كلوت مهضعب اف تابنا ذل ندرك اما ديلي إيل اهرعييالاق



 ل اف طاب لالش ايفر صحلا نار ىيملل مدع هجروو ديلا ريو معرح ا لقياس جالا
 لعامل ار صن نياهشرسفلا نون !لؤحا نيئرطل ا هيرعم ةلخلا ثن افا ذا سلا
 ضعنإبنبامو | اهيعرجيو كامالعل امه ىدحا هاعمر أوه ليقيامجالا نا ةسالعلا فيرعتلا نعم نولي ار وجت يام طفس نيارتلل هن عجرملا ىلعل ابوهبلا دنسما
 نالةيواضارلو ةصاخلا فنكل ا زوجتنن ! ملعاو سكعنم درطم مهي اذ هر رجلا هدارفأ
 هرج نعىثل اربس اوس م جونو هنكلاباماروصتل ل !الوصوم هنوك نعم او ريثعللا
 قداوال !هطرش ثلث ناف هلحإل لوعتمومث رمال ٌةلهال رهسن اة ونمعبو |ه العام
 تم نيرو ليهستل ادعت دارملا عل نلذ لسهتستلاثفو ىسلر يالا تفوؤاد حت ةدسزلا
 ىلا هيدرابعب زو ماعلا اد !ىذلاوه أيلاوأ ةرسهل اب ىلشملا ىلع «نثذحاو تاثلا
 ١ لافراطخس ا كيد ىلع دار ناث طسوتمل اوه كل ذ هلب ناذ لباسملاربوصتب لقتسي ةلاد
 بقعتلل ةدسملاافل ارث ىلعز وطعم لاف ءلي؟ىهتمل اهي ةلدآآلاةسائإ ةنكماو ماكحالا
 :ىزاادهعلللان ةلجلا ىوتاقدصاموا جالا امان ءاوت) وع زصفم بيقعتلر اورئذلا

 | 2 لجيوروسحلاذا درو لكمصتقبال كا ذو سنجلاو ةقشحلل لا لح رختو نيس اعمل اى در ىلع مذيب
 0 رسل هنا هريالك (كليذ نمل ريسُم داروال | ضع ريبقل اذ دارفال صعب نعى قفتد
 0 اهعرجنوريقدامالعل هذه ١ ازييط دارملا ب ىلع أب لولا نوكت ناوالْم فيكى اه
 قايلانابرئالا راش مدخل امد دربال هانعم واو سفن هلنعي نأ م معاامعيكوا
 لا ذل ةئيدلا لاوحا كلذ عجييو يسننلال دنا مااواىد لانمي دمك
 ىلالودعلانْلو رادعالا ماقن ماذملا ن او رسام ملعام مفيش حلا يقتل اىئارل ارك مالأ
 - درصتملا,دنلللا صوصخ ضر ارهاظلافوبرل كحلاو لعتللريوطلا دوع هوتي اليل راهظالا
 دود حلاو اماهيا امو ن]دري الد ريسشللا هرب ةلكر الد امرصر موق تا لل ان باتكل نم
 0 كك لكلاو برت الدحلا سفير رم وهو عيرالا لاودل ب نمشنلا عين ار هدع ناش
 00 ىعلانارنهثسازاجم نيعملان امزلا هس لصق مقيراعتنلا يف عت اول !لاعملاو درمم
 | + ايلا ةلال» سراي ةيدرظل اواابلامسمو هسفنو ءلرقةشالثلا اهسالك رع عن ترحاو راعين او يالإب جالا نر هن اهجوْسالذ مرهشمل مرهم نبرعن اد هو ةللالد ثاذ ذك
 0037 كليكسك ال يلع نم ناعم ىلع فضح نلْطت سمنلاو ريغل اف !ةجاحال هيلع
 نيل ةايح هلا ةقيقح صئنخالو ةلك اش سالو ةديرلا همسفنولع ماير بسك ليل ىسسل قام ملعتةطاشل كل د سبلو كسنو اي ماعا الو اقتل رد مسر اهيسن !ةرصبلا

 ا

 ناقل : اى 5 00[



 در ارا ىل لب اع مسمن ىريمعلاو د حلا يفز اجلا ذخامزليف ازا ةرنع )اهيأللا
 نط هيلع هانعم مهب فق ىسال نا صوسخل !نل عت ارك قا هلع الدل عاش نأ

 00 اننملا عرش ديسبلا لور ويل اهجايتحال نوما

 لان عاشحالاو عضاولاراّسعا ىلا رامنل اب هين عابتحال ادن منعملا اان هدحرو هلعج
 ىرحاهلكىلا| دال 'ىلع ةلالدل | ىإلكم نم ثحاتحا اماورمال!سفنؤ هضييهت لا

 تناًادشالا سد حاو لكل لب اهظنطمورفحن او ا قالا ذا مرهم موي شالا
 لفع اهنيدرطلا ةيصوصخت !دْببال'صيضخو ةذوكلادريسلا نيب نب اهل انهض نمل

 تاره ىزحا لكما عملا ىلس لال دل تحاتحاف عملا مهفيا ناصح ا هاذ
 رليامىرخااردهشر | لعل ' اهاذحا نسلق عن ىلع زف ون نزلا معم شعت
 ه رثعوأ ديبملا ىف اك ييرقلا عيملعبأم ىلحاو زوجا اواهركذ ىلعإ هذعب

 فتن الئالفعتو افتح هرثذ نعكتسال فجل انعم نالدهشر اعقل نذحاوز رحو
 لعفل ان فج ىتلاو عملا نفر ىلعايزلل !نركس اهب ةاّوإ لل هرمعظنل نع هلقفل
 / لكرهطناماعارس|ن ري ام]بثل ا عتل | ىعمن ال سلسل نر د هللا فذ !ىاحلا لوصح

 ضعب ئلعش ف لحن ىلراراةلاءوهيابلاغم دج امن الغيروك ل /نوَُوروهللا
 صصخ | دن !لكل اعوصوم نم نأ/ث يح تلك نافل وح باجيالا فرح افرول

 رمل (افسيا م ناعم اوةصرصخحلار نلطملا'كشال !لعاعسو ل لن رهف
 لوئوب تاك اقششس ىععم ىلعانيعن لا داعنل الث رحلاذاسا | ذّسال ظفل راسا دلو
 ةشحألب هل توك بح مالا طسيملا الو نلطمل ال ىف اقلطن هبرهتم قا كس

 مهيبالتهظفل ا دسالاو لعنلا وذ دحلان الخ زاقتسإ كلذكن اناسدر غلا ظ
 ع

22 
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 ظ
 رب هج

03 

| 

 9 و ياويل ب مانبا !
 لاجل دو طبرلا بجو ىلع دوخاه دييثمل انو ىذا قلطملا ناذ أ طبار ناكاالصا

 2 الرا ذه لفتسملاا الا كاطم هم مهشاالذ ركذ اممزلسل ةيصوصخ. عد
 فلعتملابجي اناوناعنملا كا هنس هانعم مهن ف عاتحال | مدعل هوخووذ
 ' يم نواة يردع ل صرصت قكلعنس ىل! هجم ا مهن قوت مدعل بسنلا اجاالدرخا ضرعل
 بلسلادارملانافلطم هانعم نرتفر بع لالا كل ذ نول لاحءى) لد لعاف نس لاح
 لعفل !معي ناو كن اونرتقم نيلقتسم اهيسعم دحا نال لعفلا نرخ ىلكل



 ظ كالا ناوتقا : ناك ان !نرثقارلنهوزجنادزل انال رتب ربع
 12120 موفد 11 .وعت لعفلا الذ نامزلا :

 م رابوهشاز اجيرا ةيفرع ةقيقح تناك اوس فيرعتلا ف فو لاكش الذ ايلا نع ةينغشمملا ةروهشسملا ىاةشالثإ |ةسزالا حاب لو هدزجأ# دحا اتينا ناكل و ىهملا روج ةسرالا دحا عضارل |لعجتال نان شال ملعب دارملانارانث الو ميز عكتسبل لاعفلا حب ماقو كاكفنالا مدع هارتقالا . ىعن نإدع دى لايتال ةجاحالو رب قتلا مدعو هبرثل هتسالاحوأ نحلل
 05 1 لحولو ناسررلا قلطم نرتذ | ام جوبصوخ ع خالي ن امزلا هلوتبفنأب
 | ابقتسالاو دوحرل دعب مدعلاهانعي عاملا ناد هنيعال هلول لم مناولنم نال نعل نامزلا ىلعاعنمو لدي أماعرتخو لبقتسملاو عاملا اقفل ةيرتختالو دحاوب 7 2 0 نر اوادحا وب نرتقم لل ارظ/دنيعضوب نين امزب ألا 07 نائقاو لعفلاهلب اذم ىف هركذ هناال ةبعجا لطبتهسرالاق لا نال يمل ذحا
 تراعي ضئنالذ عنول اسك سنن ىف نجيم ىلع ةلالدلا داوم الع سيبصت اهنيو لوم امني ,ر ىف ىش ناثل او ضام ىس لوال ! دعت يعلن اسزلا ل د ملاتوئراعنل !معبو امهر دم سيلو نيبعملا ناسزلا هيرو رطظتن درحد
 -ايولعفلا او لوعنملاب لعاشل حايامسال اس نيعمذ أير ىنلعتسأ ام دربال ىلا بسجن ارقالا مدمر القع نًامزل ان رثقمرنع مسن ععب ىلع نيل الا

 1 لالا عشولا ىلعر الملاذ ناث عنو ةلزنم نال ن اول |هتسالا فرعنا 00 عال نا زماخلو مم او تراكم اعذ الاعمال! نسناس زاب لا جتسال | نرتاكب ا.
 ايإدابسا اه !لاقبوا اهيف تاب ةينبحلا يفر اعالي ةهلتخت ارومالاو يرابتعا 7 لاعفاو انساه لاقب نااماذ ركّسو دربك ل عقلا نع هلوثنملامالعالاب كش ئاالا
 ١ الفي لعافلا بلطو لعل نم لوالا هشرل ار اث | نم ىشاهيد قب منال لقنلا دعب
 | 2 ج رخالادالرامهوناك ةيقباطم ةلالدلا :وكتفدل مونصوملاماق مهلا ن دلتانا 0 اعليو وقس درب ملو ماكل ىف طلخرر نع س ماتم اريرخا ذه ةيراقملا اعد ادخ
 نعم ال. ةلالملا ظنلك اهل ءزحال ن اسم ةعوسوملا اسالا جرخلالا هلونموأم ضعب .٠ ىععلا نولي نا الو انج ىعملا مان ىلع ةلالدلا ىف هئالهسفن ىف هلوقب لغعلا

 ا معالا 1 1
١ : 3 3 2 ْ 

: 



 ّظ
 هانعم ىهربثعا عضاولان'ىعمطقف هلاعوضوم نعمل ن دكت نا نم معالا
 درذ لكى او_ريسف نعت لاحمالاو اسال لييْسُذ هزنع عنو! هدحو هرشعااوس

 يقلع نرهاظلاه لوا نس لأ هلوح لب ىالاب هلإ هني نم دحاو لكد اذ نم
 اييفتمدعو لاق الط نم ىا قاله الا ىلع ءلو'ةهجنم فرعي ىاذ عب هل رش

  .نعاعرد ةمالعل ان ىشلاز اينما ن او امل هب تصتخار كو هعبو| كالطالا لنعو|
 ىلإ ةراشالا اهنالىاإللا ةعوصوم هبال ص اصتخالانبب هب اهصاستخا ٠

 هجرتل ع ذو كل ذ نال اهي ايصيال حال رنغو هنيستو اهل وحلم فيركت
 طحالم ثدلاوهو لعفلا عمءزحنادرواو تاذل اي هتظحالمو ىلا ىلإ

 صخب عرل رع ةفْسشملااسالا نا اك ءزحلا ا كه نسعتل هاخ دت م مان ةئاذل
 كسلا نآي هب حرص نمو ةيسسلا هنن نال ها ل] طرحت ربع هناي نال اهانعي
 ب م امو يضم ةريثعب
 ف ةرشعاعضاول انا هن ل ذو هعضو نع عرخنيعرلت مهس هنا ث حس ءهمملا
 ا هيا دا جب ا لا
 ا امل افب نأ نليو ةفدعغو هناهبا نعانكأس هرشعا

 لوخد عنو هبال ه دهب سببل ام اماو اهفرعت در ماللا لوخ دز اج كان وه
 تاللانأم ولا ابتعاب هئبرعتنرجال (هنااضبا ذر واو لصال !ىلح هقيرعنل ماللا
 ةلجلاز » ال اويلع قد صيام ىل حلا نكميام داري كئاضي امس اهار انسعا ى لب
 لامر همام سال لب ساعننن | سجال ةمالعلا نال قارغتسالل هيث لا تسيلو
 تاليلاو قرت |ةدارازاوحنس هانفلسا|ناذه قانالو سامىلك سلع
 أطنارككا ةيسشلاب كلذ ةدارإ كيمو ةدحاو لكلال تامالعلاء يي بسنلاب كلذ
 . ىف مالكلا نال كك ل [سيل و مالعال !ضعب ىف لخدن اهننإ مهون مالعال ثلأو هذ
 نايبف حلا لخدتل معاوهار دلع تلحند ابرك د اعلا مالعال اف لاو ةدرعملا

 ترم برطف هاكحاك شاملا لعنل | ىلع لحد ناد ةيماهعتسالا لمس كلذ
 جال اب صتخم اهنس راكو رم درب ال عملا اكببرغ كا ذ نك] تلعن لامه

 نار طناادحو ةروص ةدرعملالا اهيشئارمل كل ذو كوديلع مس 0
 ْ داسلل عرين للعل انالربالإ سامتسإل اهنركمعبألذا كا ةقنولإ دا

 [هتقفارلفلبازلاو ءلوصوملاامار لاق ثحةرهآ هبنملاةكاونلا ىهترابسو

 . ”الواافستملا ىذط



 لامع ضيرتب ل ثيح ومما نس بهل او تهتن اها تعا ةروصةد
 الي اذ هلع ةمالع تلعج ىح الار ة ديازل | ثصنخ| إ تلق ن اف لاق اغاد
 . ٌقيوعتلا اهيدرم نكلة فرعملا ىو ةديازلا نالرظن ميدو نيس ةذرعلا
 2006 :رهلامالل اىلع# دبازلا ماللاتلجاك هالو لجلا لأ ةحاحالذ
 نو د هضاوملا ضعب ىف لحاف عبرالا ت اًسونتلاىلحمل اغلاو رتل ني ونت لات
 ال اك 0 يحلم عد اان ارسم ل يبرر صاصتخال نيت ماناو لإ ضرعي م غلا مهدأذ ىهتنا اخ ضععب
 شو ءلوق تكة اربع نس هيقعتي م نعل !ةمالعلا ا. نا يعل بحناو ىلخت
 هن رفا ده دراي هاب دكومدب ازلا نالرظن بيرن
 هئالطانمر داش اوه اك ذو دّس الو هدد ةرورصال ل وخد دارا يا + ةرررص
 0 ىقسايءاذه لماث ملال انحالا اذ هو دل ةمهنع ة ولو اةلدالأ: ىونولا هن دب ناسلل بانر اةيطخت رس وني نالالضمل اصعب هيي قوت حلا ف احرحلا لاترلب هلوذ
 / الرمايه ردانئلارد نوللا فيل و قالطال نس ةر داننملا ىه ةيرعملا نآ نس
 يول هلق مسن اربثك) ىف لاق. ناالاةسولو لال ءانتمالا.ضتقيا ذه جا لاقيالذأ وُ
 طن هتالاهدحيو ةزمهلا هنا لومللو لبد لإ لماش لا ريعتلا نا ويف حلا وليش
 0 اللا وح لوشلل اقولف اهنرانتال ةزمهلاواهيزخلالواهع رج فرعا فضنإ
 2 مالعلا اهي دت اهل 9. مار هلوث افلم فيرعتلا ةلالد جالا فيرعتل ا ماصتخا
 ةجاجالث لالخ دت مإهل نت ام كو لعنلا اهلوخد ال ل/لوخد همم ًةفتحلاو
 ال كلذ نا ىلع كاخلل | عس مص اسلخاو هترههسش م دع كل 5 كرت هن ابر ا لمعالل
 اهرخا تقفلااذا ةلكلا تن وئرة صب لصالا فوه ني ونتلاب هوك هَيولوالا ياش
 دول | ساراضو بلغت ثادابعلا ضعب ههلوي اكنونلانلظمالةرول كلانا

 و للف نونملا احر نيونتلا ناب ىلبهسا !ضاوتعا عيد ك3بوةروكذملا
 | ااولتتلل ءاءانمول نالو لعمال لوز ةمالعلا هدم ىلع درمالو هيلع ن لا
 2 اهانعب نر داهطنل ةلك د صت اذ !هناولعان ذمورحلا اهلخدواهرخاد دنس

 ققديبسل هدرو دعسل | مهنم ةئاج هيأ ع ىشس اموهر لع نوليف هريسغلو اننم | 22 سي هنيعيىشل ىدستال ىنض عضوبوشوم كلذ لتم نال ظ فلا "كل ذل العتساك ٠



 عن دىفىف الث جرد! هطوتسانار ارحب اهير طقس هنالنثولا قادنو

 اهئ ع ظ افلا هل ال دىلعىنم هسال حاتفملا رش سس وبلا لم ارسأتت ثح
 ٠ ذاوهان !لكل اةييسارجلا فرحو نيرنتلا اضتقاو عضولاب تسيل: لس نا ىهو ١

 كرحاه رظنااروطح نب ونت حرفا ةل انما ىاتتلأس هلوئ اه انعم و تلعنسا
 االحالرح| ذ !هوذ ذهنلو نئوللاشورعةنلاسسلا ن وسلا درئالملو نينكأسلا اقنلال

 ىلع ةييزم سال ةقحالل!نونلل اول جتنا أو لصق مهمالمرنلا رنما و ةفيشخلانوتلا
 ةلرقماهال ن مص ىلوالا نوسلاك ةلاساةكوملاجرخبو سالا كرشل لاعتلل ةقحالل
 ىبعل ةقحاللا حرخ هن ال هع معب اطخال هلرث نالرخالا خلت ورك لوذ ف دحر
 <ضلعب تعقراذا ةفيفخلاو لقتل |للوثل ان ونو قلطسو قطن نونا

 اهضوعيو!اهتر وص تكن طخلاب دارا هن ارهاظلا نال همن دعباذكر ةرسلرا

 ةلعؤلا انختس'هلوذو اهجارخال لزم اديكوت بل هرعل وو طقس | مث نمو نإ !نم

 د ار اهنا ىلع ءاببفل ادار ةفيفلا كيكوتلا نون جاخالال طخلاؤاهتوث مدعل

 ف بونتل انادي الفأس افاطخلوسل !دارملاو مهو اك اهسنن نونلا جبر طنملا

 تار دربال لارحال' ضمعب طخ طوفسلاو قلدو هبلضإل !نونلا هبش| بيتل ىف

 اهب ادلب لقثب بتكتاا ةلكلا قح نا ررقتاملاطخ تو ىلع ىنملادارالا
 بلغالامعال ىلع ىسب فن عدلا ذاررع نب كب ل لافوخ الور لش اهملع ثئرلاد

 صنخلا اولا ةئدملا هساسقاو ءلوق ناي اكاطخ توشلا نعاضبا باج !كهبو
 الماسفالا كلش ىف !ىلإنأعملا نال هيلع ةمالك عجن ايموتحوسالاب نب ىنتلا
 ءالاككتتساو لاو فلسا ا] لإ سرعت نا مشا ىلع ناكو الارسغ فر وصال
 تمنوا يف ماسقلا كادت عن نارردلا زادت
 فرصس ب عم يس! هلخد آمن |نء!ذ|ا|/نيلؤلل نيوسشلا نأ ئرعيال ذ | اهريرثن
 اطخالاطفل كوب درغ فرع ىذلا نب وشل |قلطم هب لدشسملا نا بجاوا دكمر
 فيشوتلانولو امال اكل نءنم هب بط اني: ظنل فير عت هناو ماسالا ضوصختإ)
 ىمه سئل نإ نو ؛امىاعدرد !لكهو نيلّيللا ذه ىف نول هل لاقب مث

 أوالىام بقا د هلو اضن |صنخت قاب يفتت اه ىلاعلاو ميرنلا د عامنا ةعيرالا
 نايف يوشت ىد انملاو فرصبنالام فرص نيونتت نال نيرننت سيلو ةحجيرالل عجار



 ءزدذأو فال او بارعالاو رسل لوالإ ىف تحب | نيوئثلا ثحاب| الور ورئصلا
 نالال فتسم سلب احلا نونو ىلا قابلا ببسو لوالاؤ نيتلعلا دوحوب
 هيدللان ناراتخاو دو ذل | نيرنثأهاو اهدعب ىتحةيستلا لم ناك ىلا

 0 نسال مجرتلا | اوس مهرتلرمال ا لوا نياعو د هع لع اهيوا ىأ اه دحا لوك 0
 عيلع' © قار امانم نيل ذا دلل لال دل اانا نينيكتلا ن ىضفلم
 فضواع لدبي سوشلا! ذه نال نْلَيل الو ال امثامعف لت بو ةسلمال نوع ربعملا
 0 ىلا ةجاحالو نيل ارهىذل 0 ىلقال هنأ وهو الا
 ثيحاهلع ل دي نيونشلا نال ةنكم ال[ ريبعتل اكو الا ن) اهنا ع دئاو لرهجاراسعم
 !|دعام هلق فرحلا بشي م ثيحطقو نليلاىلعال قرحلاو ىلعملاو يال هسشس م
 هنآ لوك ىلع ضعنو لكز لا قرعملاو نبا فوسوملا ماعلاو ف أنعملاو ىاءأناو فلي
 .سّكعلا دوحر مدع عمووتل ا! كرسلا نيون اهلوبشل ةدرسنساهل اشد اهنا
 دانعب دثو ةقيقحلا حر ىلع كل ذ سيلف لاعتل ب وم أن لزم ةوئل نه امل الب رش
 لجو لجركهلوق هر وصتتال سيونتلا نام اب فرحملاو فاسملا:انثتس | ملع نع
 هنإب طلعو ةرلت هلول لم نركأ كتل لمدير نيون نا مهضعب مهونواهسونتأ ا

 تامراللا نالطب همدقور ذم بويس ثيديربكتتل الاوز لازل كل ذك ن ابو
 نب .: ٍ؛ 00

 ومشلا ناو ىلحوو بوس ا ذاهص درب اأو نيكل نيون هفلحي لال رمل |نيونن
 ريلتتلاو نيكيلا نيب 6 ان انمال امد إو ريكتتلا لسالا ىف هسونئو ايام هنؤك عم ب تبني
 - هليعبالم شلع ضو هئالف مكنت نوك اماو نرسنم سالانالؤ نيكيلل هول أما اهب

 كيك نيونتهنوكن مف نكاد درمشاربتعا نم عأملا تمل يس
 ا لاا هب سمئذلأر تايسمل ا ريكتنل !نيوس صتختال هيلع ىسرل !هراشحا
 تيمييلدتلا وزب لان اس لدتلل هور لحر نيون نكي ءلول ل نبال ق أيس

 ا كلي نسولا ذهل واد اضنلا نيبو دس اللبس ملاوز لوقل اناللا تلخد لاوزل#

 0 لاحر كل دلو :نيكتلل ناك منال كآدسيلو هنيونتال رك | هيلع تلخد | مسح
 ١ سبلخا اناضمرو ناضمر تصرخ مالعاا نيركت اش نب ىسل انا مهب ةينجما هلوق
 0 سيلفوهاباو دجا روج وني وشل |اماو ىمرل ا لاقو لوالا سول مشل !له نم
 00 كتيولبنا ساعتي كراالاتاو صن جال نالا ضب !نيكّيللوهلبسلتتال نيتك
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 سيلتت]/ سلو اسس نحل هنان الوم سوس هه رعت ىلع دس ورشا ينل كاسل
 هبيوم رنا ملعلا ىف هلركل ير بعرا حا عفبو هلوئاضفن درسال ذاشل لاقي | لا
 هم ًاسمتخا فيلر انوصه خان ىكل هقحل اما هن كفيل ىو اناكت وصلا جان

 ه رلى نلل هع نمر ىنعرل دعا ناكاذاوااقلطم لعفلا ساو توسل
 ساعت اهير دع اماو تارصالا اهنا نم هيبوي هم وحلا مالعالا ف درطب اها هن |وبرسع (يذ
 لعتلا عدنا عبةرلتو ةقرعم لعتلا جان كاناد عجارماو مورستلا قام أعلا
 ' للا صيال لحفلاو
 هفتف هب ظفللاد نب ىلا لعمل داحا سدخارل ناي ةركر دنا ذا و ةماس ات
 عت ناف معملار ابثعإ ةبروئمحل |مالل ان فرعمل !لبق سرايؤو سنجل ماع فيرعت نم
 1 لولا ش لحشبا عمن 0 ب .رلسلاهص

 اهلج س اعقل )سان ال قيرطلا فهم لعتلا وسئتلاو في عئلارخت ل اناو
 ا ةرورهضال 3 ع 9 رحأذ
 يحل امثل ذاماو فرعنا لبل دلاعمالا اس! عينج سولتلا كري سسلو نوي
 كوس ةزرعم نوساربغلا لعنل اج انوه رصتلا لوث هفدن |درئتامو نرثتلا
 لاعتالا همج نال الذ لعل اهلل كس ناب لوملا ىلع اد ار كصل ا هلو طم نا ىلع
 ا فيل لول د. ناب رمل السنا مهوب هسالو ايفان ضف لاق اول

 ليلا نرتلاراشع/ نم عمال له ل اقن ناالا ريكس اهيرعت هيلع لا دل كتل تغتال

 ضم !نايلمل !ضعم سنجل اذ هيلعو اع ربكتتلا و نيكل لحاو نيون

 ريض انعم لهكتسا ذا لعفلا اهاو همدعو نيعمب قلع ازاتعاب هتاذ
 ىف لاق ميسل هلوت لسانه كَل ذ يف مالكلا سيلو ىعم ةركؤهو دبر بتم
 ىلع كلدو ةيرعب تناك اهتوئت ما ذا ناغق ام بارخلا عاس لوئنو <:رصتلا
 ىسالا هل اى مهيس ىعم ىلعتل دز ةيهس ةركت تناك اهتيونا ذو صرصخ نعب

 الف انعاتسبل اهب الا ناوصالا اس١ ناك رظن يب ةكرعم تناك هلوثد عهننا
 مكحاهل ن اكن او ساما هن |تسيلاهءاب عربص نمو ةركتو| خذ بعم نكت نإ نع
 | داو صرصع هجو ىلع بارنع ثرمعل لاخي هنا ةفرعم هئرك معي ل ايدك و اياالا
 ناكةنص ىاولع قلطملابارغلا ترسل ةياتحذ وكلب كل ذ هيظحال | نو

 . مدعيره ىلل | لعفلا بلو قل الع لعح هف عير ان اذ |هنال



 : ش )ا م : 2م

 نس | عرنمو ماسه نباو كلام تباوب نصا تلافف احا ب عرصادو اه < مك 5
 عحاربلذ اهضعب_ 3 ٍيوتشلا ل وخد ليل لب ةقيتحاس ااهلكتاوصالا ايس نإ م4 ه6 7
 لاتأكن كيلا سيلوانو فل يل قحالل اوهو أ, كعىبسانه امن افمهمالك 6 لك لاك“

 فومصلانم عرنص هنا عب تأ نساتةل وف ىف تس ماناو يرش زلاو ىسدرلا ه6 ١
 نافيعنم تانرعُو ثيانلانإل طقس ن|ىرشرل !كوذو ثيانلاو لعل 5

 ثْيِر تاذ عنأب دو درم عجل ةمالع ةيقابلاو تطفس ثينانلا ضني تاايوتلاانلا
 ان اهلا ريضلا رعب ال هنال ةلرتشم الو : ى الاه تس ان ةمالع ال نإ نلف نأو
 . هعنت ظفسول هنا, تاورعو هطوفس مدع لاعو نبلّيلل هن) ىمرل ار اتخاو اثنوم
 بتم هيفرسألا اذا ملا له هيلع ام ف الخ ومو بصنلاعيتو طوقشل او رسكلا

 اهيضرؤوع لد مقل | مث عاو عترلإو دجيوب مالاو ةٌققلا نعاضوعالو عبإاثال
 ىف نع نوع ةرسكلا نأ ىرب لياقلا !ذه لمن اذ ضوعلاا ذه اة ةرسللا
 ثونشلا ناكولف ةلكلا ذهل مزالرس' ةٌفلا منبانلق (ههنعضوم نيرنتلاو
 فرحو د اذا نم عنام ال هنا ىضرلا هراتخا|-ىلعبو هنع ضوعملاو ضوعل ا يذحال اضوع
 لب اةللاهعو هلب اقلاو رسلسشل او نيكل ملعيريع نا! سس نخ نيوتن ن ولت نيت دباذ
 ىمرل الات طقنف مالا مات ىلع ذل ال د١1 نونلا ةلب اقم ىف هولعج هوت طقن
 20 كوفانونلانالنولانودفئولاىدماللا عيمط وف نول! نههوطخنكل

 : نا تانرينم حض! ذا احتهلوف ىف ىر اًصيبل اركذ نال ى هنن |اهنكرخ بسس دلحاو

 ظ ابقلراص ع ةيش اس ةفاضالا ضوعلا نسونت لوثر لذ ةلباتم ونت هيأ لخدت لا
 نزكتل ضيوععتل مربعتل !ىلوال انا عق دن او روك للا ىنملا ىلع لالا نيونشلل
 هينابلال بيس نيون ىإ ببسنل !ىل!ببسم لاهو انما نم ىو هيشيقحتةد أمالا
 صدؤم أب لواننبال ءالر وصقت هيك جلا ذال قحالل اوهو هلو:ه دست ى!ضيرعتلا

 رهطتسانكلو كلام نب لاذ اك لداّمح فل نع ضوع هب ونثن اذ لدن لبان قح نع
 ىلا قلالاباهد سبلو لاق ةرسلل اب هرحلبل +, ىرص ونت هناوهفالخبمملا
 ليعبو معاون ىلص !ثرح نع ضوعرهانالو راوج مايل اه لك ةيعجلا ماع ىه 5

 .: راشاو ىلو ان اك بر يعولو هيلا انضت باهي اضم هدارمو ىلعيبو قا ىرئعسم

 ! ذا لحلانع ضرمع هناذاهر ابحاث دك ديم وذ لجوأ ةلج نع ضوعلل ذأ
 | رياجؤاويلا ناضنام ىذج نان ايحروب| لاق اكرهطب ىذلاو آخ ضرالا تلرلذ
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 ىنخ درنملا ىلا تغش ! اهب اهل هرمخال نم نطيذ ةلجلا هرج فلدخ كدر بجاو ال
 فحاللا نيوتلا فخلال لاق كن كك ذ ذى أن اند !ك15ذا كفن ىشدعلاو
 اهنا لعجدن ا كلذ ىلع لجو ىهتن اهيل !ناضملا باءا ةرسكلاو كيل !نونن وال
 رالعدرو ٍةيوعمت ر اص ظفلل انس تلاز اذهل لك اهلن اضا نع ءاشن
 ملحذال قسم هنإبو رع ذ |ثناروديرجلاىضلقن ىشال يح رسل اهب ا ىأنلل
 يملأ وراغلا تيب يعي [نابو ب ارح! ىلع ليل د موقي تح دبا يعتسا!لصال والا
 نايولو انوس لا لل !ينن ا ديم واول اذ مه ابو ىنبملا: انهمهنولال اهل ةلعالر ذال
 لصال اهنا ةرانر سمكا ) ىلع ىبم هنا ىلع لدن هيل 'ن امم نال هث زج مل بارع
 لك ذاربغ حي لهرظناو ىيمقلا ةس يل ىلع نيكأسلا اقتلانس سلق اف
 لابقو ىضرل اهو قئاو نع عبو كو هرك امو درشملا نع ض يعل ىإو معيو
 ةةئلا خالو لذ اهمدع دنع جونو هف أطال اللع لوري نيل نيونت اهيبولت
 وحل نال فرص نيونت هناالاهييرم ال ويلان اضملا نع نموه اهني نت نال ةقيقحلا
 نالسغال ضوع نيون هناث ليموبو منيو فال لد الاريسشل | نموهن برعي
 تبوني سل هن ىلع لدي اما لا هلوخ دم نال هلوثو ىن ا ىبس نرطظخل دخل
 اذاالا توصلاو لعملا ما صتشنل هنا ىلعأبب انصباربكشلل هنوك نم علام أم نأ نرص
 نال ؟صاصتخال نسر ىهشمللا ىلعال إى الط لعرسعال هلوذ الي مكتتلل ايهضهن اك
 ل اوزلانالوالا لك حتلا ىلع هربوا ف هربكتتل | نم عام اهل ف انمال ' نموع لاقي
 تق ره وعل ىلع مل, :طقف فمان ىنتل ال ني ونت لكل هس اخج ا هذ أمال لع
 مط العريس: ندلتخاو هربغو ينعم ا قاهدر عمةروك ل سلا ىقاهلب اقمو تت
 #ىجلا ةلاحايلا تبث ا نم ةهل هل كهش اكل لعال ا ىلع مدمر فرسل / عنم نأ اقف
 تاو امدقم فرصلا مني نكي ملالاو نيون الل طلاب ىر| حجر أوج لصأو ةحوتفم
 ل رخا للجو من تذ لحل ايلا ىلع ةيمل |ثافئنس |هفالخ هعبت سو ىدرلل قو
 اقثسا ارعارب قرر حلاو هفرلا ىف لعادذواهلق ام اروسكم اب هنوكأ لثث كيم
 ثلا فدل ٍضيوعتلا هيف نكماو ريغتلا هيلا قرطت :فاضالاو لا نمالخا ذا
 مهتهضعب هرسفو ةغيصلاب لالخا طفلا ىف نوكنالبل ني وشل ااهنع ضرعو ايلا
 (دهن طلارمرج نلعتلا ل العان | نال مىعل ارهو يرسل عش ىلع م دشن لالعالا
 رتتلاو فلا, ىراوح هلصات اهي امئدعب ةلكلا لاوح | نمره ىذل | فرصلا عش ىلع



 ةعبص دحو مث نينكاسلا اقتل ال أيل ' تذ لح مث كد لح ايل! ىلع يملا تاقئئسا
 باءالا ىرضال اذهل و تاأثل الخلع فر لحما نال أسدقن 0 دوحوم مثالا 1

 كيمياء ىف نينك[سل ا لاوزل ايلاعوبحر اود اخ مث فرسحل |نسونت 1
 عسطقبل ايلا نم نيونتلا نصوحم هيعرتلاءىعمو اصوتن هول اظفل لتثشسملا
 ىو ذك ن ايو هلومك3 لا فرح ع انصوع ىاثيبلاىورل هلوث اهعوجر ةعاحل

 تافقملا ضيراعاللو نئاو هلوثلّي غل اربسو ةربع فرح نع اضوعوا ميرت نيوتن
 ريو! نيانعلاو لد أع هول | لق اول نيونتف لم فرح نعال لب ن اكناف ةيرصملاو
 لوالا فصنلأ و ءزجرخال سا ضررعل او نناو ىماس |ي معلا تاس تلافوخ لاغنونشف
 ىذاوتل تيك ىلا ةعرصملاو ريختر يع نم بسملل هلث اما ةافثملاو يبل نم
 با, نمزأ# ءلوذ ثيبلانس هزجرخال يار ملاو فالطال افرح ف كح دنع اهيرنم

 عفن ونرثلا نيوتن نا يرش زلاوكذ حلا طختوبنو ءاوقدلك اهب أم جاب ىثملا يي
 ال تاو صئرهو فقيمو دشنمللا للصو !ذ !كالطالا فرح ن اكبرعشلا داشن ىف
 مهمل[قالطاو|نيونل | المل ا ىا انه هقالط ىلع درسالو هود نئولا لاح نولي
 قالا نان بارجلا نم ىلو ا ! هو هلع اذ ىلا واءلوعفم ىلار دلل ةئانمانيوتتلا|
  اهناوتامالعلاه رك ينم دنع هلا ظفللا ىرسي دوهعم الذ ادهعلل نيىنتلا
 لود ثدقتلا ةعررالا ةصتخل انا هلوذ ىلعأس صتخر بع ن ينل مأسنا نم أشاد عامناملا باوحىلهدرب نكل اهربتعي ملرعشل اباه اسنخاو اهتلقا
 اس حلادر

 ١ داكلدو هياكحلا نيو هل اثم قسسو ميرثل ا نيرنتو اهيل عطس ايهدي| مالس
 فصنوسنوشو ةرورتملا نيوشسو هيلع ناك ام ىلع هتيلحو هبيبلُهَلَت أجب نيس
 . الوم مهضعب لويكز ومهمل !ني وسو هل اثم قيسو لاخلا نيونثو فرس الان

 - هلرثكميبمملا ىدانملان يوم وهز ةدايزلا نوت ىلإ ةراشالا هد

 م 4

 ' مظوق ةرورملا نيت ىدانملانيرلت لخداالملرظناو دز وام اح كون
 1 وصامل د

 ألا دهباهنعربع قل |هل احلاب معلا واعجرسريرمل !ىنتمي الق ملعل اكرا
 فقونت سال |ىلاد انسال/ةيرعب نالرودلا مرلل جاللاعخارريعلا سيلو
 لاعتلا ل جالاب هيلا داشسال/ تح امي او ةينجلا هك ولا ىفلاق مسالا ةثرعم ىلع
 هلوورتتا هعمو فالخرزل هيلا ١كْسسراعحرلف طئانا دنس نول نال عضو

 7” نال

 ا ل ا اا لا ا ا 5



 نفحيالوهف نمعم لعاذ ىلإ هس عب ثل ل عضو هنال ىلا كسب هْضو لعفلا نال
 0 انعن ماقال دسم راتمإلاا ذيهيره لعاتلا لاو انعم يعي كسلا

 انسالاى الو ةرورصاهعصو لص) ثدحلا ىلعلاد هصقانل ال اعئالاو
 ةفالعلاء له ىو قس ايت نإ عاب ىلع هلعرابشالاو ٌتبدحلا ني معاوه هيلا
 هلجلالادانسالا ز اوحولع نيثوكل ا نس اههمئاو نمو بلعتو ماسه فالخ
 نورك رس اوحلا ىلع ع اجو ارئملاو اقلط عنملا ىلع نييرصملا ير يثكو افلطم
 واط قللا ىلا ىاديلا فتن /هلوق مهلا نع ناعم اهن ارق اءوايبلث طبل !لنسملا
 الوديز مات نا دبز لمس الذ ارصأق ةدساقل اهم غةلوفو ظفل ىاس هلق ىلا
 دانسالا قل طمن اوهاظل ان هنصفانل | تامكرلا ىف عتار وهاهككذ وهون جا

 ىدلاهيلاداسالاو منع تدلل ى!تبرص انكم لود يالا ىلعةمالعاصق انولر
 ايل و كلك ىل, فص ىا ويلا ليس هنأ نع مهبل دانسالا :انلا ذو تيرضات ىف
 كد لعفنيرقل !تاكرحأب اهتيلثتب هلوثأثل | ن سيلوهو لاعاذل !راعد د نسال
 تيلتلا حاصل |ةرابعلاريستلاو ا تاكرحلا تاواسم هب نينما عل /قرظنلا
 لبو هب اكد هدو نعل او نركسلاو نايس اهئ اذ نا بر صو نيو هلوذ اهيسفن ف
 اهولخيو اصح نامز و ثدح ىلع تر ضلا هلال د ماىو أمهنعراشال ا [هتيمس | ىلع
 ترم كدر لقتإإ| لق ناك تيضن مويربونخ فرح ا حل وخدو لعافلانع
 ركل دادلائاو نكن لعتيركذ مدعو نمل اك ساريعدبلا ف اضملا نول مزل
 رخ او>دوهؤ سال نم عدملاىلع دب امانو ر في لادمل انوكس نكهلوو ف
 مصملامالكنس ىلوالا ناكل نالو هل ففايريغ د انسالا نم عون هنالو هيلعرج ا

 َن اموال هدعايز لوغمملا!ىنعمر دسملا كلومب ى! حا نم ككوفنس هاو
 همس |ىذل !اهمدعو ةدصالا ىلا ةراسالاو هغلىا ضئاست الا! ذه لهو هوت
 هلو ىف ةوثلإب نيئدير دنملا نينيسَسل ىلا راسا كل دئاحالطساوارنخ ا
 دليلا وب نخت نا نمكل وش . ا عاب ل
 ىلا همالكل لم لا ىمرلا لأت تلف >اوق لعق برم سا برص كلوز ةوق
 واس رطرطامانسن اتمام الا دمام
 ءره أم مالهرك ذاسو ديس لاق هايس رابع اب بز نع تربخا كن ىزنالا
 اهتوبتلا علق عضولاب تسل نلس نا اهيشن ىلع ظافلاةلالد نال ييعب سيبل



 ىلع نال دلل تالمهملا عضو ىوعدو لهم قسج كلر شكة لهل ا ظافلالا ف
 هناا نه ذو ظافلالاثحاس ىف هةلسم قدا هل نب هيلع مدق. ال ا ماهيسن |
 ىتخو اللا درامي برا فرحو لعد أظفل اعراب لصف أس ىلع | هتيسال حوال
 فول انا عتبرك ذو لعفلا لع وادتبملا ةيدس!نماوركذ امو هيل اذنس جالا كل ذ

 - كال زمام لخد بص سنا ذه ىلعواهباعمو د عتسا ذا تاكل اوحا يه ظ
 اهي ءىلا ديال هانعم و عتسملا لعمل نأ ةص خلا, دارملاو هأنعل عوصوم
 ف محاد نرحلا كو طقف وظن هلعارسعم ويل لسا هانم نأوا نجبملاو ىلا
 نكتفي ام لمعلا مالك و لاكسا الث فرحلاو لعنل |معم ىلا هجوتسر يم نيل اثم
 هلكمو و ضلب ىدصف عمو سيلو دعسلا لاق هيعضو أ هيسن ىلع هلكل !ةلالد

 ه له ثوم رطنا +! ةعاج نا ىلع هلوك لا دلل باغن لول دار دصقلا عضولا
 نالطنلانوركذ ودب تمو نم ميسا سول كلم .ا ىلع دعت اهي اذ ةرالغلا
 ره العويلع لكشالت دسلا هيلا لامام ىلإ محمل عل واهتس | كرسال لأم نبانال
 ا لالع مالو ماكل نارصتشت ةوالعلا هذ ماشيه سام كا هرج دا دس !ةيحا
 ا ناكلو تيلَرْنلا و برضو س لظفلل اس ناو ال !نامالع س|[هل تملا راو دانسالا/

 مل افالم ضرلا نعلوشنملا باوحلانلي لو لاوسلا دوك ذملا نصف انثلاءزل كل للك
  اطهو سئاشلا مد لءانعل دانسالار اشعال دى ادالام ن١ افرحنسو نر ةئالث برنم لع طفلا اد اسسالا لثمن /هطالاف رب لشد |عانعم لإ! د نسال نأ سمنوشال
 م قايالفرهستلا جوشو هيلعىرجام طنلاوم اماركذ امربتعا نم كل امنع اانوكد
 22 [لح ةادال ثسسن ناو هلوفرهاظر م اطر وهجلا فاو ةيداشلا يداك قنا
 انهي اننآلولو ئعض نيذرحوملع نأ ا بازيلا ىلعواسا اهيلهجاو باو كحاذ
 . ناثلاناكاذا فعشيال هنا 5 ظفلل اريغل ازعل دع لعجولاب تالخ لهو |ىيمص

 ًاملتنللا لع ةزكلا لعجل ىزبال هنال لرهستلا هيلعرصتف | يدلارهرخالا اذهو
 ريغ نم هنرعد فيإء الو « يي هلي انام فيعصتل رك ذ كن هنأ هيلع دربال

 مالسإلا جان الوب رم ىففل نجلا ناىوع د لكش !ماتل 'تفنهق اذا لصالا

١ 



 سخي ءلسحو نيسارتلا و ىطفللا دانسالا تبل | كلام نبان اهل هيجوتل | ةياعر
 ل1[ نبا مالكراع نب ينم أم راند برنمورج فرح نكي ثلالا كرل دس وادم رسال درو ملح لكم هلوذو نلعاك نعي دانسال العجب هشبثي  هرثعو الاب
 هلوقى الث ديزكة ب رلالا لاقي !بارصلاذماشه نباو ىدرل اددعأمأو دبسلاو
 و بر ميل تاث مي نيو ميا نزل هانحإ ث انىُس دانس ىا هانعملامد نسا
 كسيحا ميافالم اًيلاوهو دير يمل تب امل تلق ناذ دير ظفل دنس | لذا يس
 . ىثوهذأماسل تاثادنه نا كج الوات, ف ونمت مانو عي نال لك
 فلحولعى ل ووف هلوث هلظفلدرب ماو لعدوهو ىإ عش وهو هلو ماينل اب نصس

 كاضيبلالاتو ياوهو هيلا ةقيفحلاو دانس الاد لعاس ىاردسملا لي واتؤافونا ٠
 طفلا بدبراو قلملاولاماودل عضوأم ما هيدر ااذا هلعرابحلالا هشام ا لعتلا
 هيلادانسالاو ةفانمالا ف مال اكرهئاتال 'ىلعانص هيلع لول دملادحلانكلموا
 هىحراصو ارت يمض عملي موي اذه نم عقشو جو لها د هىلعرظناو ملا
 ى ه دحو عفن لهو هرتصءيئرتتسلفر دسم ا ملح

 هاذ ر قم هرجو ارح

 قواه دارمريع ىلعملا عملا نا ىبقيلا ماعل اليه لاثسإ ىف لبداثل ىلع شملا
 ما عتابا ردع ةرابعو دانسال الويل اد نسسملا لولا نالوله اسمن ةرايع
 يفت هاف سبيكر ل ادب هلوقر دصملاةلرنم لعتلا ليزنت ىلعو |ن'ف كح ىلعت
 ةيسياهب اكل ام نب! به لو روفصع نبا به لس ؛ل هو ىبسالو عمال تلال
 قئاوبمشلا نايس لاا ةلوعمالو لماع تسيل اه! قةلهملان را اههبشلا
 ماس نالى بس ىلاوترعم ىل!سقنتا] ةروك ل لا اسالا نال ككل لق انياو كلام نبا
 كرهاظا فهو (هس لاث ماسخالا كلن ىلا اهنم لكماستن منقي ال ماس !ىلاىشمل |

 سأل يسنلاب ماو ىف ايس اك ةبهرعم ثيل بيلرتلا لش اسال ن ابل ونلا ىلع برعملا
 كى[ ل سيلوالو هملش ماو بلوت ادعس الا انل ونسي المن | هيف ذ|رظنهبقن
 نايوص هلوت ىايساف هلعس اكبارالا لب اننا |سالا رهام فالتخالا ناف
 هيت اكمل معا امىل ىلا يسن نسال انلطم هنم صخ اوما !ىشلا يبت هس وبمو برعمولا ن1! سنو هلاوتلا ى لاق نعم جشلاو عوملاد برنعلا
 هصاولإ عبو 2:ارلاىابل ١ | ياه لوف هح اضن ا ىلع بعمل درع لوافقلسو متم سانت اميدني نر وو كرتشس لا رمت م يلا ذا مهعب



 . ةيقطنلل رزاق كلذ ن ىلع ءانالا و ةيعرتلاو ةلاصالل نعمال هنا عفدناذ
 ١ هنس حوتم نا لقاء طقسو تا ءالا اس الا ىف لصالامهلون مره صواقلطمال
 ت ايكرع اهلل ةدرمت ريس وحسب[ عارلا نالع رسال سا افنص

 ا لا فوراس |ىاثلار لصالا ىف
 قلالاةطنلا نأكم) مدعلال ةظفلالا يللا فورخلا اهلي او تن اممت نموا
 ىإ هدوجيو ىو ديو |لضاتس ينعم نال لصا قلعشسا سال | ةنكاسلا

 كيو ب عم هلوذ سس مرهفملا بأ عال هعوجير مفتر ضل نأ ىلع هس أع! دوحو
 هموبلا ىاضملا ماقاو ناضملا ن ل باعال امم لاصالا ن اك اماو هلوق كلل]
 ىئودارفال اانسال / لصاو لصال اوه برع | نأب ملسا او لصفن ادريزغل !عمتر اذ
 | ارل ةنانلااسالاة جس ل هادا فقص صح ]شالا لاحي
 تادرئملا اسف عصاولارظنل نل اة درمم اهيل اينساو هبلرم مالكلا ىف |عنستلاالا

 ىضور.ئاضر اه ٍدرمماهلاهشسا نول اهل ضراعت اكرلل الرس تاك أو
 تايحيوبا ضرتعا نكس! لة بارالا ىو اهيشو |هييسالا ف ىا انكي سو وذ
 سوو تادرو ةاش هن هوان هلي سليطنت اونا نكس أب مهريعت

 بيلو ى ناعم باعني ةدعاؤل'ىلعر اج ساس ابل ا ةناك نكس مهمالك 1

 ال واديلع مالملا عيشستءرذ ةياضمل اب عا ثخ دل د نايب قابلعتل |نالخ: |"
 نعالضف الص باول اىلع مكن مو يلع ملت ثيحرصملا ىلع ضارتعالاةراشا
 باول لاحمش ىلا رن ب عمل !دنح مدى هش أب بارحلا ةعفش لذ هيلع مالمل رجات

 ل اقواذه ل احلا ىلع اه احب دقت لردع هيد فتن هل نود ضوعل | مرقمالر مة
 اانالاو لجل ول | قتشل |ةفرعم د | ل ىتس هدارس لعل وتغلا الحل اان ا
  "ةهملاةاسولو قداسل |لماتل اذنع بازال ىلع مفر فقتت | حالطصالا ظ
 ع مة ايلا هانسم نم بسانملاو دو دىلا عرش لاق ن ايبا لماتف ةكدس 4

 ٠ يما بس اريبغتلان !ءكاوملا ئلاتو تن ةنل د4 ىاعما نانا ب دستلا ظ
 اهن ةرشعولاّبونعلل!باءالا أعم مهضعب ىهنا د وا ذه ىالطسالا
 مكاري ملت او عمل ل( ل! بيش تاويل متم |نادتسس نمو بشل

 ا لل با ة عنتر هلو هيرعلا ةغللا قفاوساراالا
 ىااهنءاود لسنا داريعبلاةرعم تن م مهلوذ نس قئشس هل اليفو هربغو

 | هتان ظ



 عي هلوذ لح دبل و هب اكش تلزا اذا لجيل اتيلش اك بلسلا ةزمهلا واهل سنا
 با عالا نإ ىنعملاو سهلت ىشتافت اخ زا ىلاتشملا الات امعاشلان|
 اذ! لاصفلاةدعر ثن عمهلود سلوق ليكردشاعمس انل |مالكلا نع لارا

 ل
 ريبختلم اظفهقحل ىذل اريغتل ء دن ب عا ىاخملا سابتل اما دسأت ناك
 جر اشلا مالك ئذ اومرش هن | ىنخنالو هنن |ىعملاقاحالص نال ناو داش
 أنا داص ام هّخا اعف او لعو باب نس بعاو ب عةغملا ى دحر نا معن
 ليصستلا لود ىنعمرمو ممملاهيرتنا هو ف حيو ندا الا
 رياصف كلام نبال ف حو | نكس دا فزحو| ةلرحنس اسال ادشقم نأيسل هب ىج
 ين اهنالا عمار دفمؤا |رهاظ ن ولي هناو هل نايس.دازو كلها ممطاو رمال
 بف اراقب ظوفلم رش ذا ةركشلا رالدوتلون دارا

 كا! ةعيرم الين مر ةايتملا ونال وان ةومتوقرسقولو :بلع انلعت

 ه«بلجت ملف دوجولا صور ّمممو دعم يار دهن نثر دى هل. اقم ةمرقب
 0م |درمالو نكي 1 وبلْطي ىا لساعلا
 .”نصلخلاو عاش الاو لقنل ١ لح نع جن شحاو ماسل أرك لل عججو ىشملاو
 راهو لكلا لكلا ا مالا ابا نول 15 نيكس
 قس اهلزنم عجلاو ىشملا ىف نونلا نال خال اسمن يكرشالا ورجل ب عملا نا
 تونلا | للك ف ورحلا>/ نولي! نعول شام حب نإ هدمو عل نب ىنتل انا ذك
 رئانلكلا تلو لكل !دعب عقاو هناك لكل ! فرح شكا دعس عئارلا لاين دئد
 وعلا هنع بيجا نار رودلا نم ارارف برعملارخا يلقن مو لاف لاو امال | نس
 ب اثاانل ىسلذ اناردحا سيبو ةلكل | نش باعالا لح ناب د يقل |! ذه نس

 رو كشللاجرش ىف كما لات اهينع زرع ىتح لكل ! جارت ف لاماوحلا اهبل

 الابالف فقولاو ةكرملا اقن اماو اخدت الو نيبرسبل ادلع ءاناو|اهلوخد ٠
 .اقيلاولا لاق < اهلثب اهنا نو برن اهاو اهل شان ىل! تراص بارما لجن ا
 اني فاعملا نال مالا ف بارالا لعج مار اهي ل تعيالك مضراع ملاح له ناد |
 لرنوا دؤهزحاتس ماتملا لع لادل ادت | للا نع ةرحاتبرهو تال ال اوحإ نم هل



 رش ذالرغم نو نار ايش ايست أه دع أم نال دي ل اللى ا لَو
 0-0 ممدالا قاغلا ياهو هن نيوتلا لردع صون وتلا لحي لأح

 0 1 ازييئلوهايأت مر جايتحالا
 فلا فأني او هئامالعو بأ مهلوذ هيلع درب» 5 طوململ | ملح
 اسد لاا الام اتوا ارباغس ملا
 لتي سلا يرجو بشر د اال لانوس وقفت

 ومس امل نول ب جوك وتل فيس تنس اوتو
 لعد“ تال ع لل ادرس ربه ااه درا ا

 الان د ىمرل |ه أوذو هييويبس م بس ىونعتةن [لوثلا .
 البسي ادأ 8 الع اكان تان عدم

 فاسيغتولا 00م ناوتخالو لسات نعارلهمال هنأذ
 اوال ن ولا وهلا سر !صموصو | هب زصأحلاةداباوز دلال خت

 ا مثتارسحلا لعف مهيل احرار عت ةلوقر يسن ىف نابجرب لانكا ةريشد

 ظ لعل وأخ يل يام وح مب
 ليلي للالوناو | 1 اان د ىا

 0 اراب 0 الام دهر نيش اصوازلاو كلالانالوؤرلا

 رى "ارم اشدبر قاكةقيتح ىج) ةفسب نصا: نايةفسر

 تسخر! |سام مخ الاب دارملاو ةل لا باع 0

 ل جانسو بيل ساما 7

 ايلا التخاماف نكل اسأ حل نب م تلج بي ناودهرخرا

 صرانالذ هلا وعن نالطبب ملكا ديو 0 1
 ا ا مكشات |لف ا ىص ىلا ن1 بسلا با عفش :
 00 0 لرل اهيلماهل كد امس نا اسياخ 0111
 لخلف حرلا 0 راهدوحر اهي المخأ دارملاو
 لقبت سشيلا اساوعلا ىف لايرعت هاش فالتخ الرشود ملاكا
 سلف ايلا صالَعوخريبغتو لاو لفبريبغتلا لءاوعلا نالتخ ان محو هجلا

 أ لوا



 ءا.ط شوا اهملع ةلخأ دل ا+اوقأسكعس 'درطبر اسو ىري لفت تاوعال ا ل بارعإب
 اهبلع طلسلاواىونعملاو خاتملاو مدقتلا لس اعل اح دن اهعي تقلا
 لخادلا ماعلا ع ري رك دام لج ديف بعل فيرعت ىف وتلا مال ة يلع ل ذاك
 هلخار ديف نإ اش ام طقس ن ىقحاللا كان اكن او ىف كل وملاءطلسم اا سع
 هئالع ةلخاد ىفوال لماوعلا| بسر يتلا نول ال د 'نارتحالل نارا أبل

 1 ظ ار. سس أ ل
 ىنعم نار د صم اهيا ىلع ريبشت س نال حيرت دقت اطنفل هلوش ماكتملا مالك لخاد
 و كاذإ دقو | اقوملم سيبإ اريضتلا سنن نال هرثااطونلس ى!لرعفملا حا
 ١ لحي ىفهتاولا الكر صت هنار دشن عناورهلب ملر باعالا هس |ون أذ ىصع

 ريغإ باع بيساهب انهي اهلا ةلحنعاز ارشح ن ولم نا نلِمي طل

 ْ 2 ١ ا ْ نيب قمل ارهظف هر 2 برعم ملحم ىف ن يول لاببأ مال هس .
 هبي افنللا نالاسأبا مال اذ اقهس اعدم ناولعأر اوىريد قتلا باعالا
 رطن هيو لاش ذك كين ثررم ويح ىناك ة صتقيال لساعلا نالو | ىنمما ىف اعاالسا

 ةدصملا اهسنز رخو ساقيبال هترثك هب رهو ارلس ار طسم اهعرترور ملا ظ

 ريشا لهو تاس مولع دشسو |اتوئل مر يصت ىا ضبا لوعفملا ىنعم رهو
 هئللاربسعت ام| اهرب ل فتو !ملكل رخاوا طفل سغت ل سال او ويل |ناشملانعلرجلا ٠

 0 ا ا ما
 "نفور دل د ام ناماوس ىلاهس ا عب هدو د لا ناكل ةيرئطا ىلعو هد قلعت
 سارع اساوعلا ف التخاو خاو الارجل السمئنار لتنوا أظنل هلوت ن ىلتانا
 موصل دو نب لالا نيلسأ حل ! ىف ىرخ' عز انثل انا ىلع ىبمم نسر لسمملا عئاتنابأب

 ركدو طنضق هنادو للا حرش يلاق افرع ها وهو هلوق عملا موال
 اى ىلول,:فوملا ةهباشي نم مس أد مزال مفي عت اناو موهنمل اب فيرعت هن
 اظنل واهو دووم ن دأن'ناو خلو صوم نول | نام نا ىلإ ةراش |ىشوا
 لهنلإ موه. ةقيقح فرت اًنوكليكسنل هن اشوزهو ءلوثل ةروصربخاهيال
 الي دحإو ىشب هلزنم ملسعْلا عب |رصرملا نال لسنل ا ىلعر اصتقال/مزلبالملو لاش

 هعتاورب دقن لكيلعام ن) ىفب لاذحالا له مب دقن ىتسب ناكو اسنجاس هلك نول
 00 ااا

 ناسف ادلى لكم اوص



 نم لكز طخو ا لوونهتيغازب ,دوهنم معا نول الذ دق عب ىتلاوهوشلا
 . الالحا ناىلع لد عملا مالا .قلا ]لف عش لل معاونملا بعلا ظ

 ب عم اوهاافيرعتلا ىلا جانا كال سنس ىشلا فيرعت,زلتسالو فن عل اى
 ليل مجول ف مول ادعي تقرأ يك الاب ْ 5245
 بوماسال لاق هن اقر يعفو ذ فن | سلقال نال مهلك هجاحلاردشبافنلأ
 < ارش ام ءلو3 ط|لماوعلا بسع اه .خاربغتب دانسالاو سونتلاو لا لشت هلك

 نر !ليث بح احلا نب 'قذاوبو يرشرل! به لسموه اك بكرت ا دعب _سغتلا ٠ فافك ا لصيابوابحاج | نب ابل !ابهذ أم ىلعريبختل اهرحا رهام ىدتس ىإ
 توش دري شاعتلا ف لا الا دارملا نا ملعاو ةنييس بيكرتلا ل ماسالا نآكلام
 فو يثر رشم الفرد هيشمز اهي مف كى عر نأس زي نارشال الر ارشس الت دحلا
 .ىني ادد اهيسِلَرر قبس اذا اهييكرت ماعلاحاسالا فيرعتل | لوانتيال جي ملا ىف
 :ثلدواواعر اضيريِضْير نو نا جر اهسسكرت ليراو|اضاير يتيم نإ
 هلو انا يفربختتو !ىضس يو تريهت اهنا كن فيرعتلا ل را ناهزل الع لاخمالا
 وقتا لج نال ةقيتحة فسو ةيسالة فصلا ةيسهل ب هيسنس ةلاح ره زا هيه
 اهئالعع اذ قريخت الهنال ةيسهلأري دنو ل ةجيأتاهنكل نا ب موقت ام لي ملا
 خللا تاذ ىف عقاو سخنه فوإلا ام نوكسل اوت ات ا. باعالا ىف تاداذه
 مدل ذه كرولا جار د| وم الا نعاس ف عدا لونا كءلانو)
 ١ بنما لح بانل اطعاهبيات ىلع م الا اذه انقلطاذ ل اوحالا سمع بول نال
 سس ئشحلا ىلا هيلع ةلوخ ءيرملا وه دوصتملا هال لىصالا |رظنو أ منع
 رضبالو فيرعتلاماذم ءانتع|ةسابسلا عضاوم قار د تنواواقلطب تاكولاباعالا نأ
 1 ظ 4 نيلعتما ىلع لمهسللاو ةرهّشلل هيزرطن هنال كلذ دعب فووماب بارعالاركل

 | وماله تا هلآ سضنت نووملا برعم ا فر يبعتلا ىلع هكاونلا ىف ىرجنل نيضرعل ا نيب

 ٠ | الان عمل يبيح 'لساوعل | فالتخإ أري شله ٌحابْعَي ىلا لشن! اري لفتو 17
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 يأ ,١ ةلعتلاروملفل نس عناب > ' ىارهو هلي ىلع بازل ار دقن | ىري دشنلا
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 ٠ دقوويلاهتهناشمرمو هتلجى عئاملا نال هراىلعر لهدا ىسلأو لاقثنسالاو
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 لوبقلا هوقلتر ىضرل اهفقحأب ةسالخا كيأعورم نالب عم جاوي ن 5
 ر درج اردصملا عافك بملاب صتخنال ىل ل ابا ءالان ا ىوعد لكنه نيو
 اه فحم !رامارعلا ببس هاون مكس لفس|بلرل اور دياربخ عقو اذا ف غل وهب
 دارلا نانايبل ةفلتخلا ةفص جلا ةيشتقلا +, ةيعجلا دعم طسف سن ماللا نإ

 فاواديز ٍتِرصواو بورضن كير نالذع ضفنلا عدل سيلو علا كالتخإلا
 برعم ازاربعت مو ةيدرماو ةيلعفلاو ءيسالإب ةفلتشت لساوعلان ا اكبر براس
 ىلى اجلا ىف هرواضقنلا| دهو سنها لا نان فاوتعالا دعي كل لن ضقنال هال
 د اخالانط نمو ( 1 انه ةرابعلا تسيلوهرح!فلتك نأ هّلحو ةماعلا لوث
 ... هيونعلااماوعلارطتهنال روصق هيئإرب دقنو ااظفل ارت د اسملاو طلخا عقو
 نيبلرماناك نأ ىسوبو لب راج كلو درج سعب ىسويو طيزك[ ذو لإ:
 ادئسربخ طيزك ول وق ىلا راشاو با ءالا ىف بيلرتلا طارت نم مالا ىلع اهرب
 نورجل اور اما تنال ناو عير لاك ريح مي انما تناكن أف اعلا فو ذي
 ..ارث ليزك هيا فو دهب لكم لوغسس ديزك حج ناز وخد ربجلا عشوم ن
 ٌزابعالا ت ابها نيب كرتدمل اىلع سنجلا قالا نم اش. اك انجب در [سنجلاك
 تايهام شخ ام ىنشحلا سحلا نال اهصعم سنا ىلع زعل !كالطاكر أهدنأك

 ةنِفيَللاَو ىروركملا سفنلل ضرع يقيل يللا نا شرتع |نكل مد الاوز ةَنفن

 نود لذل اهني كراس هب دوحو ةيصاخلك قفل لكلو ىحر الا درحرملا نس ١

 هش كراش ىرحاة يدوجو ةيصاخو نأمزب نرتشملا عملا ىلع هل !دلاكطنل
 نيعلانامزل | سرصخو لع هنن الد[ خال | ضعبلا نود ىلو الان هر اش أم ضعب
 اهتامْحدرحوب جر اخللا ف ةدوحيوم نيدص لاو ةفيلل' نم هلا ةيهاملاذ

 نيكل يضنلا«لون البعير حال او طسونملاو سنحاهب نجا نس معالالرتشملاو هش
 جول هريبعتل الربغتملا لخادل نال ريغتملاوععربغت اواريغتلا وذ ىلا
 لح بحي اهاعان ول ةقلعتن ناكو فص هو ذ!فرعلا نال مظا ناكل نياكلا

 جيرو + ]رت ف لح بحرب | نم ىأر ىلع نيمو !صاخ نو كى عمو ه لاقي نإ!
 ريضت عم نك ماذا اهربعت ىذ جورخد]رملاعن كاعد ويف حلاسبغت هرخاهلوق
 ثيح ماما طساوالاو لب اوالارسغت ثيحنم نكل انلطمو | برع نلب نإ مجالا
 . امداكناوهقيسلة يتلا | هر كذامجورخبسنو بعم هنال لخا د رخالارسعت



 '” اريدقنوادل و وانا ملعي وتم حا اظفل انور هلوث ه دعبأب عنخ هب جرح
 لل و يشل كرت فرغ ناجل فئلل ئيعضوملا
 لقفل دن ايلول لعدن ىاباعال وير هطظب أس هلرت لدا درصخأ د اكردفيأمو
 عسشملاو لاو هيلع فوذوملاو ىلإ ئدلاكلرف ىونعم هناي لوشلا ىلع هرئاوأ
 هاجر ام هيلع سقو ارجو اعفر هلوقب هل زت] هن هلصد ىناقل اوت هسر هاون
 اااه دطمو اول أو ملكتملا ىلا ف انمملاملاسل وك ملا عجور قلطم لدالاد
 0 :| اب ىل' ف اضم اشم ااماو هيجورهو هرمع عار ذعر بحاحلا نب | لامع
 :امينلالاب ءوهرنوهب سماد لوقت ةثالكلا لاوحالا ف فر حلا رماط هب |ءاذ
 ترو مكتمل, ىف :ئدملااهلشام ونغم |ايلاب بوصس ملم تار ملكتملا« ايلا
 دما بولد واو بمنزل !ةلاح اما طقنا خدر هلوق ةغدل يلا دودج ىلسم
 اهصوصحرمتفي لماعلا نال عنرلاى داولا ثراث اغاد ملكتما«اب ىف ةغدملاايلاب
 بصتتاةلا 5 بر ئنملاو +/وث امل ارهر اهل دب دحوو نأ و د وحرس ريع هر
 اهيلعإ ديامءد عل ن لة. ماغاو رسكلاب كرما ةدوجمملاايلإب رمال هب عاذرملاو
 ه حارتنا لوف ةضفل اوهو دوحرس اهيلع لادا عيرل اةلاحؤ فلالا نال
 ١س دفن اسر تحسب |[ هريغ ببسس ه جار يغت ثبح سس ىا اهربع بيسب
 هين المزح ريشت ال وقمت كلدالاز لسفر لخا هن اهم

 هرخاريغلام ليتم |
 وأ ةياكحواالقنو | اعابت !لرح لاا بسب | اهض دع تهت ذ تيب بسال
  ةددعتب اه اهيدذ اه جاري ( ثبح دارظن حيو متن !نينوكس ساس
 - ةراشاللا بوم اذان إىل ةراش لور يصنت ل3 د ح ىلع ةعل لىتبح س هو
 ةراشلا سلو ىونجملاو ليزخاتملا لماعلا ل خدم طلستل ا ىنعم لوحدل ناىلا
 هرحاربغتاغارارتح!ن ىلين | نكعمس | ىقب نط اك هن ارل !نايبل للا اذه نأ يل

 ناو د كوم ا لماعل ا كل ذل ةبسنلاب طل سرب لم اعبي 1و م طلسم لماع تيبس
 لاخا درع سام ببسرريغت اعز رتحالا طلسم اب رسمت م نإو ةلخادل !نولد
 0 ظنا ارالا فرع ملعام ىلع ربغتل ا كل ذ تيحنس ىكضاكولكتملا مالك
 |  لللاةلخأدإ ادارْلاو لوق نر ماظل او هلا ام ىملامالكى ةراشالاهحوأم
 | © بحااءارف ىلع عجال افسو العات ناب ضرتع لماع عهرمارعلاو +اوقر كتف
 || 2 هج احالت اعارئ ىلع عهباعالا اخاذو اهاراصر اعتسالا ةبلخب لماعلا اند
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 افصودعج شم هن !ىلع ةلكربع رطل لداعل نإ ٌةَلماغ عج منأت لونمل
 .” هلوق ل أطبع و مل ىطوم دارا لع تن صن ةتورفامزكل تاما للا
 نسسيلهئال ىونعملا لماعلا]و اني ال هنالصخإلاب فيرعتوه لاَ اابوهو

 لحما قرلماعلا الو ار ورحب واراجن اف اذ[ لم اعلا الو قرحالو لعفالو عسب
 .رخ ىبلرتلا يعمل اب قلعت هلارث اركذ (يعرشا|ب دارملا مترخالا قف رشوبال هنال
 20 هلا مل قاعتال هنوأ[ لس نيوتم هلل ثول ان اافنلا ل
 ليالا اماعل الخد و ظقللا دل عجربساوهاماوور ورعب يرحلا بسلرتنم
 يحتم ىيلزتلا ننعم ا ىاعن اهلويلعر رمل اهنا دس اس نأ وخ
 قرحنسالا ةيصوصن ني ئرحلا هيلع ل دام لاهل وخدم نا ىلع همالع اهي
 لست /لعفلاو هرثعيل !هرافتفالهباما لماعلا ناكل اد لصال و هلوق
 همح نم هرافتفا ن ولف هلمو نار والحوابحاص يدفن ث دوت ال اراقثن |

0 

 ظ لعت ىلل!ليسشلااهساصتخال عن اما هصتخلا ىدرطاو قفل اوث١لحالا
 ميلان الاء لاجاما حالاو صاصتخالاْث ارهظنل |علل حروب صاصتخالاو مش
 لعتلا ىنوديلا فاضل لعادا فاضم اكنرحلاو اداّتعالا دال عفل ادهش
 وعملاره لب فرلاىف جالا اعباكو لع فلل مزاحلا طرشلا نائما عم هنيطتل
 نرلنا مث ةبعرفل !ىيرطب طرشلا م الع ناد يقتل هر ابعو همس لماوعلل ٠

 مهنا اسالاو عض لاععالا ف لصال جلا رش ىفلاق فالخ اجي علاق السا فلا
 لماعلارثوبالو ءكوقوملعل بحوملا نم ل ناسا ماع مهم دبحو اي فوإلاو ,,

 ٍوعمسو أ هلعافرجا ذار ذصملا دربالف ةدلحاو ونهج نس ىادحاو لهي فيرا
 رثالادحاركذ اىدو سقف سيرو (دارم لاو !سمتلاو مفرل( ةهيجربئرملا ةهجج ن أف
 بشوت اسلاب صتخال ىلا لان ىلعان اره رذسملا نادل نام ذا لح
 امهعافجا نوعا ى اولا نالساع حالو هو ئارص نا !ذ1ن اناا هوأس نف تق عام
 تتارثوملا هلزنساهولزن مهنآآلا ن انالعّ نال ناوةبركعلا لساوعل ان الدمع
 كل دوور لا ىنالمأعاذشالاوا دسمان الات نم ىلع در مث نمو ةيقشحلا
 الح اولعت مق ناو اقفل اولعنتو تلو منالاولعفت م نافوحت عاتخا الو
 .. بلطونال من اهيشالو كاز نلإا ذ اكل دو لاح ول نوم "مز هرثع عمامإ بلان مدعو م دارشنا ةلاسرل لو باعلان نيرا عال هوت

 2 ىذا



 5 ظ
 ١  لعيلاللعنلا ىنولسملا ذا نإل تول طبركذ امه عن ن|ىزنالا نعيد اسأل
 1 ل ب ع و مل

 ' ١ ناودكل عد يزرخ ىاضنا عاتجاالو لساعلا بلطي ىعممل سيل ذادل لحالت
 ليي وطملا نولةنرتمل ارلع لن اي زرارقشسالا بصتس كنس نإ

 اهئادارملا ورب تفر يضلا عيرهر دج ا ىلع ال يفرملاو هلحيو ذعر ارغتسا لا
 '  ىلعىلاون هن فريش نمأن اج امونك درت الذ ة دحاو ةهج نم هلع |عيجتال

 الريل لرتلا نلم الو رم ارم كة فلة هج لا نلك سر اجنالساعريشب
 1 كرو خ عم من وللا اهي الذ ليأز انه فرحا ناله لجو ريشب نو ريش نم ىو

 سلسل يعم ةوث كف ن اي اثررعو ليراماو اعنا هبل نرش امة بارعا لاحت ىف

3 
 دوراتنا دلت الو يمدل نولي ن !هننمالو هوت لحاولا لاماعلا كزن اهلي

 ٌنيسئاوإ ب وشو وئرم و هلع بح ىد عم اراعنلا نا ىف اًسالف وبحر
ل يم اى هس وو ل نم ماعب ام ىلع اهضعبل ن دحلان احن اوناو١

 رخل ن ظ نا
 أ نات وف انتسالب ياو لا لسلك دركذ اذا درع
 لعبا ومار هلخم اجيال أعنلانال اهنا ننلا د اخ روصتب او نيس | نأ
 لعتلاو جالاو اعنلاو لهي كرما نالر وس كالكولف عينلانالتخااس اوملش
 ةيلقطلا ملا ارك بهيو فدي مالاد بؤ رعت عياد عازب
 لما وب سن نلت ال عم لساعلانيصتلوا ل ماعلا ةهب أش لن >ارذ ةعست
 ةسالعلا انهن لت ديل'اضملا ف فاضملا جك ىاثلاو لعانلا عا عكلرالاف

 درئملا نيزيبتلاو ةزرحس دنع كشمملا عي لاجل اهرثحلا عيادتملا ظئاو نخل
 رلذو نايحوبا هي منجا ليز هنا باعالاىف يهل او هلوثاهر د ير شعر نه
 ف داما راو مرر امس جست كلاس

 ننلبا الا نإب لونمل ىلع اشن|ه لحن ناو انب ار سيكذ فرم ا امأ تاما
 مالعلا ناري ارارس ىف ىح اجرل الات كل ذ يعل او ىإ هضوأ ل ترام هلو
 ١ و ايت تر مب درمان امز برعل اهب هتلقلت لهو ةترملا ف باعالإ قباس
 00 فكل 5 جاتيبالو اهتسسلا لملتت لوا لق انعم ب تقظيوا هب عاف ىاعملا
 : ةأهلل ىالخ هل رب طن اود وسلا اىلع دوسال  سحلا يلقن مالكل هنتر قبس

 2 نيو
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 الكا نأ هللا عضاو نالى انا ىلع نسب وهل أ نا املا ىءالد املا ىو

 و وجا وم البال بكل دنع

 لشودلف ليو بهدءىعيرحاا 3 ىدافيشإو 01 تاءالاق

 1 نالأت نابكهيشو ا لفل كالخلا ده ستودأل لاف

 ةراو ساهبلا فدا ا نيس ركل ناله ةيهنالة رسل
 دعب لولا تناكرل هن)ىزنالا ام دعب نيعلا نماهيلا ندا هلا نيعلا
 147 |ه لع اهن لاق نمو نيعو معن نيب دعوب ىنواولا تناك
 ضصعبلاملحن 7 ما فرح شسلوضعبا هلك عيالنا |انو فروا
 01 ناروصت نازوحالو لكلا ملحا ده ىف
 ابونيباب قالو دحاود امرىوالد رع ىنء لعب هكشنر

 كا 0 لا
 لا ا

 2 سدت ىلع مرماه تمالسإر هللا نكناامنوذ ىلا القت مهلوتل هتقئازمو

 .نو الانا مالو اذه هفالضالسلا ماق نم الحتلس ضخ لوسول ان ذح م

 دكه ةروارمعإذ طوف اخوهو لاقولورملا نذ 3 ”لءاز هفالخ ممل لو

 ترتخت مان ءارتوين ام عيامئرار دشم هبا ءارملاوماظنلاهرررعو ش
 مقا الا هنو الس ريخال ان لخدذ برحملا فيري ى مدقتملاهجرل !ىلعدا جب.
 3 دج تالا اس 3
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 1 50 ا 0 0
 2مل ىلا الا دم با ا ا نورا ودل

 0 ١كل دو ضار وحلا مدحب

 :> تالنررضوهو هلوق نم مهن :+الو ن أش اهب تلا هتفل اني

 موري فال الروت سو ارسم ةءانجا مدمر امالا ان
 دحاو در انف أ ميول 1 ا ع قال دري 3

 | ع“

 ا 00 0



 | اب انا نيلي فنتساو يي نطل اول ظ
 ىلع دعب جرص لاكي ذكر لو سال 'نمبا مالاوأسأ |!ءافثر ١
 تركض يقن نال غل ال نيضيفنلالياقت سبل ئيبلاوبملاباقت نا نةسزال 202022-- - يل "اوامر ذاقلا اذه تاعارش تسلالو بالا ىكشاو ا

 ريستنل ا صي الذ بلسلاو باجالات نيئيضت ىالتخاهنالاحالطصاالو هعئر 27
 : ا!نالضيقتللو اسس اه دحا نارابلعاب ءحأسملا بجو ىلع الا نبض هشنلاب ا
 ماوخلل /نمأ ل نين نركن اما د اضْيلا ناو هو ئش انهىثبرب لذ ىسمل اوه الثد 0

 داضير ابنعاناهد اضنكضا ءالا نماسبل ىبطاو برعملا نااسفخالو هبا وحرصا
 ىلا برعملا نال لقي غو انبل ادنم باوالا نآل مسمل لوو رب هبلاو (هبضسو
 بوُت عضول ةغصلا كلن ىلعال عنمول ١ نعبر محا توسل | اهب دار ءلوذ نطنلذ
 سولو باوال اهب حرخزماحلا ىصتقم ناببلا] +لوث هع اني يس ال هناك بوت ىلع
 نيشلأرسلي# ةبسو أم نع ماهيالا هراوب ىف! سسجلا ن ًايبل وي سبارعالا هس
 ' افردواةلجدلو لاو بارالل هب شل امال ايا هب اشملا ىعب (يئفبو أد نوكسو
 ةكاوع جرو امرشح الر اهلوا ىنال هلك ا جا ىدسؤلو اند جو|انىلسو|

 نايبل الوب ىجام ىاوه سيل يا حل اةباكح سسيلو هو سلدأ مالك ضو سيخ مال
 الواب الو اباء تسيلةررك دملاةللان ان سرح ةياكح لماعل ضتند ٠

 دهلت نية ينام نام |كلئو ارب لفن برعم هبي ماس نكل ةروك ل! ت 1| ةمشب
 ري طوع اعراضئالهتو ان رل هبشيرش ا سان النار ذعار كسرت باغالا

 نيل نامئافرحو | عر انممرش ال حذوا نإلاهسشسا رس |ناكن يسر ادرفك ني ذل .
 هتك مردئالاو سماو ذسسو هذو فيلو حاس ةلرجويت هللا كلن رعل اسس
 اد نم لذو هلبتالا ةل سدر رهلظ نم عسر دمج نرلس ىلع ىنس ضعت
 ىساوع د!لث نملذو لقنلا ملح هررهلظ نم متمردتم نوكس ىلع ةّيبلم
 هو انها نيب هج طهي ني انس !نم سلق اعل حمس ميسر امم نريلس
 ةب اطحلاةلج نويفولا | لاقر يجعل اره أ لهو تاكل ىلع انبل |بابس | ىف ى أيس
 | يسن قراتب ظ وعمر قرأ مخ نم لأ اا
 ١ ذو هشوه يدل امالكلا ىف برعملا ف اماعب سيب تالتحال ا نال ىبم عنا انتو
 رسطمدلا لا ىلع نب كير ةارذل اعابت 'وا خود ىسالو برعمال ةفساو نم لهم ا

 لادا



 اما وناوي ىملاو عسدنا لقو ةطساو هتملا نإ ليقو ماللا كما عا! لالا
 "ا و كج لامي طاك نأ يدقت برعم
 هراتوولابسانيو اهني نابئال اريج ىشلل ىس اءاس أو أ ربع ن امن |ىساماو
 ب تبسم ىلا نيت يسع وهل فت ذل ةراتو نول ةلرل اال نول
 تلئااهمالن وه هس دينمو! مدقن اك حاتم رسل اما عال عال اعاتا
 تانكلا انوشكا ينم انوا نيش مالطا ركل امإو ةرطهل اش

 امو انسدلق (كءابتالارمخلاما عيشت ىلا ةرسكلا مث نيوخالا ةارث قف ةرسهل ارسلت
 هلو يل انام قل دأسلا ةرسك انهن أف مع نبع ةرسكرش كال
 رعك/انالع كلاس نبر للا سيو صرح جو ةسالسسلا لما لمر سابا هس
 نيل هما ضدالو اهليشركذاع مانالاريسن ناكشالو ايلل مان !ىالعرخو
 فلو اهدع دازف هيلعو أيل !ةيسانل ىالعوتع مد ةرسل نولو كن رهج ا
 سمه لعاكشالو هللضي هللا :د سوي نيئولس نماصل خو !هلوق تاكل
 نيئاكل افنلا نمر ارملا كلذ نالنينكاسل نس صم ةلرحرسكا )لس انلا تاب ا
 الفايس ن امايب كلذ ناو لسفلاب نينكاسلاااقنلا نب صل نها ن وأب أم هدعر رثوملاو

 هلراحام باخا ذهاب هتلجار لع مهنال ءابثالا لاجل اذكدرب دتف بعم ومان
 «اكلن الخ لوالا ناف لس انف ككذ نع ىنعبأم ئيقحفل 'نسانْلس او اا ضفلا ضعب

 ,وادسو ضعورفوذم أش تسيل ةكجلا نول عم ىسملاق عابتالاب ضوفس ىاثلاو ٠
 ديرتمو صل لع قد اس فيتا له نا وهو ىش انه ىتناوعد لف س سلا

 دم سوو مابك رس ف نىلسلاو
 سلو ةدحاولا ءلكل ارم | رد هت اك وم عير ىل اون ةهاركا نوكسلاو ةنبس اني
 عيراو اون ةه]ركالو بس الل الد اهيحا خال ى ثلا ىف دازب نأ يعش ن اعف انلل
 ملف هراوجب لتقل ىلع معالاب فيرعيوم لاقي ن!ال اة دخاول ةلكل كوس أمت ن نيم
 لاةلحا دع أه مو ل خالل هتفاشصأ حجو 3 دزللا لا ةيكل |خاموزل كيش

 ١ نكي الا نانا ١ةدحاو ةلاح حلو عرحر ابا م'سسمل هنأ ياس سلف

 ميلا يو ةزرصتل اربح تورظلال ادحاو الماعمس وزال ةدحاو ةلاحمزل لماعربغل
 صاافلت لتعمل برعم انال ويل حاحا لالتع لو هلوقر ةيدصملا ىلع بسمنلا
 ةيشدحلاه له نم وسع ز ارتحالاو هلظنل كبح نم فلفت 0 جا لاقي ناالا ارب دقت



 7 كفن لمارعلا هلع خدام ببر غل [غاغت ملم 02 دارلا لاي لفو تي تايم ا نم ةدحاو ةلاح مزن ل أن 5
 هيلا كلئنس# ديو ةلأدكةمزالةخلإ كلت يحس اهفاخل

 ا ماايوفاهش يحلاوبشا اذاعالا ا

 لخارلو هب مرسول ن ايحىدال اذ الخوي درمس ا نيادلات اوموودؤ اش
 تاس نقف ايمالا بل قرا ذهن درو: راطعلانياو ىجاجر لاو ىنح نب اي

 للا راجي فورا نم مشل ى ا لعل دق انه نكح هن ان ببحاو ىسمل ةئاضالا سل
 0 الخ اوشا ل ببس لو اسورل ينم ىف انه مالل ناو قالا ق دم لك

 الا اوحو قست ا

 زيت نصر هذ الاب ا ليل. فورملا س هبشيريغلاناوحرمسو فو
 هيلعاربو والاكل نس لحاو ىلا امشلإ تملا ر صحم ان ا
 ين لح تساهل هو ادهش اهنا تاق“ ا!تاوصالا اهنا نأ

 هن 5! يار لاول توعد دوممص دانالب لرمكلا ٠

 : ,دازو هلع كاز ها 0

 ديت طنلل اوشا موضعي دارو اًضياوهو ىدوجلاهشلا

 اهواي نع ناواظفللاو هن اش 1 اًساحن اكلم شليدلا ٠

 0 هيسال الع يلاقنا اذكوطفللا هيدا
 هحياروا نكت نيب حىلع ن لان نك يفضملا ى هللا .هملاو نيلوالامحاشلا نارك

 نولبال كلذ طارت ىلعو سل نج مترك كانا فليرت العن ضان عشرلا
 خلاطة نصوم اكد يلام رم فرعا ةثالث ىلع ن اها سو وق وبتلا

 ١ له ناوهو ىشانه ىلب تئواك بجاولا ايلا باسو مالكلاو نماثلا ايلاف
 انلانلع ققكت م هعسو م ا امل املا هد لقد | عسر ىصنقي مالعلا

 تاللابدوصفمرسع فلا |نال لبعبا دهو هشاعسالا نأل اف , ىحهدوحو مدعل

 بكل د موزلم دعب تاهو درستملارماس ىلع مدقش فيت طيرلل عشوامإو

 هلع درحرولا ىف جان ن او ررسنلا هس دبل ةلع نتف يكد
 دوو مضاف نب وفل هع ةدص لأ ف | نم جال سب برقب ىأوشم هيي دب

 ” م نر راطرش و!اتللماما اا |هطباص

 0 ىاثلا



 هنول ىلا عضو لص| نأ ىلءانم مهمالك دو ىللاشلاهلاف اكل يوحىاثلا

 00 ى.لصال نإ ىرصلاو ا الو نيفرح لعدم |

 فاطر اجلا ددجولا ةكح نب م أوهايو عبطلل بس انم اوهام بسك لوم

 وح زا هلع انهدارذا ومى افلار فرصلإو دارلاوم لوالاف ةيجاخلا ةزفل
 راطتخاه اب فرس تلي كاملا (هتفو د | نالت ى ءاهيالمدو لبو ماو ب

 اممتشناو ةلحلا نم كغ بلقلا او بنس اذا طاشع "ف ذح نارماأفلاو
 ولده اكةلعلا ف ايت اسنو ل تاالامدو د ساقواسم اج[

ل اماليضتقبوه اكا عضو فرحا ةمالتىلعوم 5 سعت |
 شعرات لاو كلاين دب

 رماطو تدرفا نا اهيفر لسن باوالاو اب نم دبل ئل 'نلالا هكر ذهل ااهماوونيرلا 7
 ايزل و اسن هسال تذ لح ايف نوطان كلذ نابدربو تفيش!نااهلق أم ىلع

 انزيفو ملح ىزا نود لاح ابسن هل عحو تدرذا ناهي با عالار دقي مابسن ال
 ىمدلاخف اضل اهلارحا ب ا نالاعصو ةسانناهنوكعيةضافلا ىلع بصتلأب ثنعأ
 امالاقو كلام ناكل ذ عضوا سلا نا مث نإ ا هش تلعباذ اسال! صاوخّنم
 بالثجاب ب |تلق برتما أبب تيبس اذ | تس لوقت عملا هضؤتعاو هربغل ميلعفئا

 كحول | مدع ىلع ل دجال قيأسل امنا دجسو مدع نإ لوالا ددو بارالأبو اسولا ةزف
 ان ةهياشل ير كسلا امدعب ناةد از كبل نأسل ىفرتكت ىعضولا هشنلاو ظ

 ىالاوب ءامهناواهرتعو غبريشلا باب نيب قرنا هنوص الك !ىاتلاو ةيفاثلا

 ىف 33 اط ناك ايل هينرستل ا عضو ن اكذ نعونج اونغ ' حوا فحول ناكولو هب

 يعمل اوأ +لوق ةييسشلا باونال اليأق كلاس نبا ناول لابو ايليت اتنم فعش ميشا
 اهفسالا/ىحونعملا كل 1] عهواوش فوولاقاعم نمىنعم جالا نيضئتن | هل انص
 210 ىذل اىعملاوبلع قى نأب ازال انضمت هر اسيئالاكالو|
 لم اعل اناكيوان از اف]خ هنولوهو نيصنلا نع هلمدوستملا نال ئاظلا
 دوسقمل ا نال ىد انما اخو ىثن مرر نأب هنود هلوصحلنيضتل واع تثومال

 ممسيتللا لاذال اوديو بارما يعمل هنولوهو نيمنل دنع
 نا! كهولاعدرب ا لاصاحيرنع سنجلا ين ىلع صسصتل اوشو نيل
 لنه ||سس سالالاهلوف ىاكةيفارغتسالا نم حرصت نأب لصعتال ما ودوصقملا
 زاورح فلخ هن |ىنعمو | هيث ذو ْلْشال هجو ىلع نيقتلا نون لوصحلا دارنا الا



 ةدرعم لعتسالاه«الر ها منا

 ىم الد لحين |ىنععال الاالذ اب ىدوي نإ هّمح ىنعن هب يدا نا هأنعب
 فلا هبشن ىلا ظاشلالا لش ناف نم ىعبزيبقل او ىف يعن ىرعلا نيمتلن إل
 ! ةيشرسلا نال أحملاه مرش عضون مول معن كلذاس مف ورح ى عملا ف ٠

 هدمو نود ن يعن إف مث سو ضويل (رانائاهلو كال والو اهربغل تعشر

 تاك فو الا ئبإإص نم قط جالا مزمل نا موال ناك هطب نم لاتنسوا جوف
  ةلجلاالصاشما اًمْنث ارفتفي ناكو هشرتوش لماع جبلع لخليالو لعمل نع بون
 ميلوذو هلمهملاو! هل جملانم معا فر جا نا لعاب ىلاهالاو ىراتتئ الميت لخالد
 ولااهماقم عباقو اذ !ىف نب ىتتلاك اهنس ضوع ىأ لج ىلا اهزالار اننن!ىاةلجلا
 : مالك! نا. باجيو اهنا نس دع ني ذلاو ةساطل او ذ ويل دو ةلوصوللا لاق
 بلطي لير اشل | ده ىلع مالكل اور رهج لا غل و _رهشملا ىف انسلل ةيجوملا بابسالا
 دادي ابو ايوذ اهيسدلو ف ىلع عيرشت لا ضر عولذ لوف هحرشو ض والا نم
 ارهاق رار نانامو نا ذهو نانللاو نأ لللا ىف هنيئا ا/ككذو راعي مام هب

 مف اضالل اهتسرالم نا باوح اق ةسلاغل اهئلاحعو نركسل ب مهرد ير لو
 راعما]اقن نا ونس نسحاو لو يق ةغل ضو اهنا زاراحا هلو اهيا وحل ةعئاد
 ملسولو نصرا عب ىعشولا هجشلا نااورل لب ملث اهموزل ملسرلو اسال !موزل

 تاكنأو هبروصربغبرهأف كرئا هن اكن اةروصيوم اين ةضراعملا هم لشي 7

 ريئاهوزل مل سولو هل فر هيلاراشا ذل اهتفاشاموزاهنمو ىهتن ادهعضو ىلع
 ا رسول ميشال ورك )هل ىلع ربو هبا

 يه اين |هل وست ىلعو عيمهل !ى لوثلا كل ذ ىلع ىرجو عي قة ضراععلوفلا نيرمأس
 بوحي عضولاس ني اذ !ىروصلا بسلا نإ نم هانفلسا ام ىو! ىلا ةروصن

 ن ال ضروع هم! ىوعد ىلا فلل اذ | بث هبحاحالو ىوق ال فيعضو هل بحرم ل الل

 لص انس ىنعي هنالاسال ا, قلعتم مالا ى هلو ئوا هي لص|ن ىيدرللا لاقو مهضعب
 ”.اايسلا لان اسمان 0 ا

 باوحو لاوس يل! ةراشا ان وملا عي ماكاو هول صن اوريهصلا بصتناف هساقب
 نيد لعاطما جليا رالس باول لسا ماظاعماو

 *“ هم ابل ةعواد ةفاضالا لعح مميت ن اذ ةيماهتتسالإو هييطرشل اى درنمل ار



 نمت سيل نول ا هلع نأ بارما ىلع درب نك مك هلع ىهنهبا شمل! كسالتالل ماب
 هشيإاهتسكف بلع ةيييرتلا اعل باعت مدهرمباهه جالا ههشإ قللروملا
 رجالا فارما ميفرثويالف عضو نع لريإرن ماراق نالاط باوثحلا و قحلاو هلتح لع مالا
 كلا ويوتعيالذ !دبو قرم لت مكحلا هلع ىف ةنهباشملا نس دبل ليأسلا لوق هتديال هدلل
 ل افبلوادنلاراونعالاو نك و لا نم كرتشملاب سقئالف بكرتل «ةيراطلا كا

 ىلعدحاو لعب دحاو ةعاج هش ىا ةرلوادئاذ|هورواعتوىتلااورولعا ٠
 ' ىنسمالب عبره هيشاده ىاديبس لو ءاوحلا ليس ىلعال سوا اًةقرغتل||سس هلع.

 ملعالا سيلا بلاىمنةس نال عوضوموانلاس ارفيذ هب قلعت ابرك مدعل فاك
 يسار اوباعم لصالا نع لو لعل ىلا ةرررض لرب دشنلاب نلف بكرشلاو بيكرتلا
 هلل ذن ثنا ع وهو حالطسالا عم اب ال ظ اقبال اوهو ىوغللا زعم ان انه
 يشال كلمات ى د اب اهس ملعل ركل ملول تبخل اجال قي رطب ةقناسل | ثاحخالا
 02 افىسلطمالا ينل ا هنا نلت نير ىاعملاوا ظانلالا املا ذهر هبلااشملا
 نيكوو هلع تاع ىلا ناوسع نال ىاعملا ف الع: ناونعل اهنولا ظافلالا امه
 لعلرل ةئلول بحال اجالاقي رطب ةقرأسل ا ظانلال ا هيلع لدت تح طاقلالاىاعب
 نأ ملقن ا اهفىلاهالا هلا دوحول ةينسم ليقف جلوق ىهينن ظن سات ى داب اه
 نكلبحالانب1(للو كل امني! هيلعو ىلاعتس الا فرصمللا دنع لخاد ىلاهال اوشا
 هش ةأيسس ىسبل ب لل مدع نأ ماس اح ةيرعمرليقو هلوق بلرتلا مدعممللع
 مل اهاى مالكا ناملعي هنسواهيلع تلخدول لماوعل بث انت اهيا عونم وكذملا
 ةراشالا جاو تاريصم اله أ)ابنلا هب اضننت | ىلع ققتا ام اب وذ اهي نوما هبشت
 لهف بلرتل 'لشش لاعد الا مار اجال ' ىف قالطال ان رتغت الو هل هبسئئ ان افن|هاينبلا
 رص لّدو يرش زار ايثخال وتل !ذ هو لماتن لح تالخلا اذه اه ىرخت
 ىقولااهنركسو هن عم اسال كلت ]جنم ىه ىتلاروصلا اهنا ناب ن اسلي
 ىف نوكسلا ن اى !فالخلا راس أح عجرب هن! محو كل 5 ىف مالكل !طبسر انمللا]

 دوت رش كانملهرتو ابد دانت هيوم
 كسل و ىأ عاىضئقم ملل ءلاوذ جالطصال !ىريزل درغوهواذ الحلا اهب

 ار نا



 ةطسارلا تئااوهانم دوستملا ناوا بكرتلا لشاسالا صو اه مالكلا لازبأ
 0 ,روسقم فثولإب ل شلاق ملوقل

 ءلعلب | ماكل ا| لاى اشملاب| ل ومن نب هنمذارك د اه لاق نيثرصتال 7
 هم اكجوأ انناولجلا أ ا نمو اضخم ايسو ببسسلا مد حل ىبمالو هنيد بارعالا م

 ملا مرد لهذا يلماهباوبا زكام ىلعال عاوىدانلاوزمإل سدر يت. الف لوهفمال د لجل نالرصحلا دوصفملا |سسيلو ل اقول معئيسابو برعم سبل حضي قم
 ابل ائوااىبادرمالارارثت ةداعلا ةداسل |ىلع اب ج ءارث لوصالل ه دصت ضرع 2 0
 هّيهث نت رس ف اصموه ٌتبح نس امملاو ةَكلا مد من أذ اهيلع نولسسل أمه يا نسي جوملا 6 رسول لما ب مهيضحب لذعو أو دلني ىلع < قا م اه ل كلا رسروك ل11 لشي اههضحد للعودحاو ممل ا

 بلع فلعامورفب اره لى ز درر اال وهكى بملاو ىاالوهل هلوتهبئاعامو | وتلا جل مدل امامع بلل الارسال ارقاو مالا تالا دب اهمال مهنمعب رابع الا لب يح صال اونال لوقونلتانعملا مهن ىلع 00
 كفوتعا هربدقت فو لح لعمل الوغعم نول نانو خيو نو د طتشربخ

 0١ دمياط ساسناو انا رهاب وع دارسأل دق
 اهدستلا ساهل و هلوك مل | هحو ن ايلى ايل انعم نلعتم ى طل اراض
 ىلع ملفومو ةراشالا اجاب يف قا ذملا

 اسم |ههشم نيثو نيذ باع اةلعاماو ةراشالا اس اال هلع ةراشالا ىدعم
 تناتغنص نائونا 5 ناواهياتت لاذ بحاحلا نب ان اللوك ىلعلائاماو اخالا
 ناو نأيبلل ةراشال نعم هتفاضالاو لاو بصنلا نينو نب ذو عئرلا نانلجضرم
 روج اه اني هيلع ماللا د اوحرصالت مهنا ويب علان ثرحعأ عشري ٠
 ” ا |هراشالل اهنا باملإ ام هب اثر حةر اسال رعصو دند كرحرمر ًانمد
 وعر |اهبراشب هنأ أمم ذب هديْصَت حو ظن ار هيبحر الا نيبو اهيشبب قمالد

 - ”عضووماكا دهاشماس نسج هنوك اهيئريثعي م ةراش الا ىذه ناريغ أجر اخ 9
 ةيجراىلاو ةينه ذل !نسن قرئال هئال عز املا دل درصبالوةراشالااسأ 22

 نب !ءلاث امرم هر امال ىنعم (يرمتل تين ةراشسالا اس "نا سم هركذانو
 نإ ههبشل تيس اههن | س املا هركذ ىمللا لاقى ايحووبا هضرتعاو كلاش

 َى



 نم ةراشالا ن كلام نياوبل !به ىامل لجضمن | نكمو لات بلاراسس ىلاراغتنالاى
 مم اهعشسالا نم ياعم !رياسل مضر ام نراهل عضوي نا اهفح ناك ىلا ىاعملا
 . :وشل اراش !!ده لاو اف اهل مصن م برعل | نلل هوتخو
 د طرابلس هنالصل دنع ىارادفالا داش ةراشال مسا ن
 : . ايتن أعز ديدات ترا نش /اناات خطا
 لك لد لق هلوفهسنن يف ىنعم ىلع لال دل | نم هركذ اس ناكل ذ عم هلو هيبع
 منا نوما ناش رم اعاحن برهم لقشسربذ ىنعم نيم نان ىأ هرثك ىف نعي
 كم لاقشسب لع ىنعم النا عماج ةدوحوملاذ را ىاعم نس ىعملا ك5 نا
 عمو ىلع فقونر بع نم هجول ! ذه ىلع لصاحرهو عباجدوحو مثل نال اعن
 « ناجح اهلاق امو |ةحاحالف خر نيمتملا عمل اكل ذل ةعنهمرب كتتر ف
 : ذكىتام ماعت هيرب لذ مهضعب عازنل عضوم الو كل ام نب! مالكل ملأ نم
 قول ناس نم ملوق هرثع يف ىنعم ىلع هلال دل سرل ةاسريا ككذ ف هلق انواالوا
 اجمال لونو ةلحولع اسل !مزلئس.كا ذر ىارسكلا ىلع شر هلوئاهتداع دا

 هللا نوكةلع خبلصال ! لو اب ءلوذو كح قلطم ىلع ميال ةلعنيسكاسل | اننل
 خش الث هنع ميا يسالا سس ىنباد ةهلومل قباطم هم الك نارهظكر سكلا صوصخ
 هن دقناهنال ىاكل اب نايثال نع معي فطعلا نمو ىف طعلا ى حم هلوق ةليس|
 هلو ولبن عوجر مموت فائلا الرلو ىإ لا ىنملا نال! ةراشالل لذ فطعل اهب
 فدل نايتالاو محلا امن! ىثب نأعونىنملان)مالكلا لفي ملدالومل نييز اجلا
 راد لجل! دسم انع يرمحلا الرمل ار املس نولمو ماذكر لائالمو كلذ
 هك كدر كد ىلعاماو نا درمان طع نم ن رثو فول ل ا لعفلل ةيلوعمملا ف
 ايوا لس هبلاع فطع امو ما ذ حو مدمر يخل لل نال درغم ىلع ةلج فلم
 يابه لارا دين اكالردعن ىادلوا قام د ىلعرهأم هلوتهل
 ”لصمو | عاج درع يسا لو دجم سيلا الو دعم ل رت زرثحاو هحارس
 سن |اهلس ىش تيبس ولد باك رخ نسج م او اد اوحرنخ ةفسو |باه درخ

 باللى ام ملعب هب فرسلا س عنف ف انعل اًننوم ن امال ١دحاو الوث
 لودعملا فره اما كلذ ناذ نييز اجلا دلع ىنم ثنوم ايلع لأعو نا جراشلا
 مهن اثنوم الع لوف ةَيرصنس برعم ةعيرالا ء ذه نا ىلا! قالطا ىامر
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 لفتلادإحلإ يرسلا نمامونم أ ناؤلم لب كت ذكوهو تي ملزأ دس هبوسول هنا
00 

 أاعئرالوخالاكالم|]رلان جخاوس ىاافلطم هوت هل اررب تسال لار لدعل ار إن
 مهمل ىافت ب نيس هئاذ ىارمال ىلع راسعب ل اهيبشت لبق كوت ارحر اسنو
 فصوأالاحو !أر كصمو ارم ىلا خور سلع اوففتاو لسهستلا ىف لاثن اهل لها
 'اهطعببرس ناف تبوم نع لو لحم اهلكو اذ ل] ةمرالم ةفصرا مالعالا ىرع سراح

 نيبمت ل | ىلع س اقرلوهت ثيومرس ناو حال عجدذ د قانعل هلك دس
 لودعلان او ماس هناي نمر ًادلر| فب اعد نا ماعت نلسام عم بو هنا
 00 دوس لاقلو ءاور اخر دما لارخحال اشو ةعمر نكخلا

 كي ةيراحلا ةفصلاو دالي يشمل اودعت ليخاو يرش ناد نبلس تركذو
 وهث لوقو ىفأسف[ىخ الل ةمزاللاوةيها لل ماهو ةينيل الخوخ مالعإلا_

 هحروا ل فريم نإ ىاء امص ل عج دقو هلوؤو فصلا سس عنتمت ىافانعل

 لوذسن لزن وج نا هب هبسملا وف لذعلا هحوو ثبناناو في ركلاو ل دل !ةبشلا
 ”ةزيرهمالانانتازنا نهال هرملا انام ءلزتلارعر ةيزعم تتومردسم نع

 تسر صحم قيسأس ىف ظ ْ ظ
 هلع ] يواهنو ديرانه ا ل وا اعلا
 بصخ هبلاو لذحلا لاو ابكو ىعبرلا سم ؤوللاو تين انل' اه ىنعم ضن هيأ
 ويقناحيردان درو ةئالُكلا ونسي نيسسل كر ملا اوعس اذا مهناللاثد درنملا
 بتابسالا اجا ن'ىعوب |عانارهم مهن ب الدو بعمر هو بابس اهسخ
 رسل 1 نوكالو كح ىلع هياش ببسرك ل مشل ناتي بحررم !اشلل رجب
 مم العلا اننا ىف هرئكذ لل دب سم ان صاختلل هل رح ىلع ىو ايس انئهلوذ ن |
 ىوهوزجأن كم هدام ىلع هلا فاس ناكن أو قرص الأس با عااهنا عار اهنا ىلع
 ةدواول ذا مهص ذم صول ا هل امال اىلنص اصرحد دولا عمت ىب لاو وكل اسد
 1 الو اولاق ا لك ةلاسالا ىتاثالؤ ةنحيوتشمو / هم ضم رن !تن ا زن الاد باع
 | اماس بوت |[ هل امال نامت طقن درهجلا ! < لا به دم هل امال نال هيمان
 انيلاصتالذالاو هلو ضتقمل اهي مهدنع بسأل ناكن اانا بمس هش ثحرب
 2 لفيت انلاور دفن لدعلان ال !لدعبال دارمالفلارهو لبق هلو سلسل



 اييلعح اللف كوملم نوكت ن طلابنا ودوم ارلل اعنن ببجاو
 نابو لعيب نلت درمملابم دس ىلع ةقسلا نع ةلوقنملا لع اذ نع ةلوفس تس
 بس ل صحى( محا كل ذو تس !ذ! ءازن ربع سل ذعل ارابشعا اهي دحر امل تت
2211111111 

 ادهو فرسلا عني بيس لضخ الرن اظنمل ا ىلع لدعل ار أبشع ىلع
 لعلاز اونا ا ا لا تس ا اجل هب باجمل ام زصخت
 ب دذالباودد ذل عرش ىلا 01 ليرهايسز لوك امهشر
 مان لهي اقدعب ام ., ةنماعر اولا لب ثيل اوشح ف يذلا ابوك اىسل انا

 انقل زعم ىلع ثنانلا تكلهالدا اتو تلكه هلرذ لع ةنرلوعت جملا امان
 امككلالار واول, تكتف لوفلا ذه أكف يأ ل ىعم ىلعرمأ ذل: اور انو ابنا
 هيأ ريس ىانلاو ةعوئرس ةدسعتل !ىف| نال ثلا تمي ءلوذ اوراس بنلي

 ول ذاءؤقا |ىاكدبو سوناللا يابس اعنر ناقل لوف تلم رماد

 وبل كلام اننيزتو اياب ر اطيب خو هيلبىذلا هيلا ايفرالا ةراع ننعم ب
 "لامار! نن نيصماب دنرأا 1 ىلشرللا ذا ااه كك ذاولباف مث كمون لش ىذا
 يب ل هوب لست ويل بد رااذاام هل ةَدلَح نوط ناد عسالو
 0 انلارهو نيعملا ةدارئ تلاغلا نالكل ل

 ع وولوق كل ابننا ةلاق ايوجيش ورش نك[ سعب ةئلمر

 انعنسا١ اذا ذو رعضياله نان ان امجوبا] اذ اكاوصن هرثكو نس نكاور عشب سس|

 اةلورغصن اهنازكذ درمل ا بببجأو ةلبللاو موبل امر انكم لس ارهابريغست
 : اهييعش من قوم م هنويدف ناو طايل لقفز رعل | فن اهرب نبأ

 هنن ال' سم | ىسس ن اسس نع !لافو هئاو لب ىماياهنيع انأر د وناوي أون سبل هلنإل

 للساو نعمرهر لشتسملا اعنل ا ىععم ىف هن النخب ءاو ىساملا لعنل اىنعم يف
 فهمنا احا جس علا ملسنا 20

 نفت اع كد لدذ فراعمل لح اره سيئو سرصخم تذو ىلع هشيلالدل ىنعملا
 اراور.ادل | نسم !مهلرتكمالل اييلالا ا تسوين اك ااوزج رم

 امه ادهو فراعملا لح) سيل ون ال ةفرعم ا, فصو امل ماللارب لتس هذ عم هنا

 ضيعلل الى انه ىرج لق جل هر "ىلع ىنو هلو هيركل لبق هتشرعم مقر



 قف الصاولنإ ماعبل هوم برص |هجسالا نم لرحيل عىل أد ثالشلةلسسالا تارح
 اذلو هكا ىلعاببلا ب ايس! ىلع مالكلا لمع هرم مالك قدا ده باعالا
 ىلع اسلا ب اسس نم ن اكولذ تاودالا ىف لاص احل سا لكن أ هيد قأنس |يدؤه هزكذ
 نسرا دلابدا بال لاحول نان للعب ناىلو الاذ هل ىلساهحالا عييجان ا

 اىورىاافلطم هلوث ةوسله كر ارا نول م لاعال بس ان اوهو نب
 نعلدعلاو هل افلطماورصس هبا سم مهس نا عيشل اى لقنوأ حواسنر
 نطتلاذال لا. اهلن امعم نوهت ل دعلا نان ييضتلاو لدعلا نيب قرملا نسسالا
 نسير لا لع سسااسو تازيرس ملعب بو نيعتملا ىنو لو دعملابعاا ذلذ

 لاهل انس نيممتلا راه اعماق عي ةيظفلل|ةلكل!ةغيصر بعت لاعلا قر
 بيرس الأم با عامب عا ناكل ذ صخشءلوئخأ عم بلعا ديرب ناصالا ىنعملا

 ١ ليلك ىلوق ىسا نييفت ىدل | سأننو سا. نع نااحرل ب صنعا هلوئل هثرلا ءلأخ )
 ريت الاو مونلا فو ناو ملول لآ عانبلا بويعتسس نم بيلا نم نق عن مسن هجأ عا ىف
 | ذك اعاجا بف هلونانسال باع ةرسلل نابل اراضم اىلعرجو ةنرملا م ندلتو أبا . . مب طلسا ةئرعما حر بمعتس او في عي بغل ةديباز لانولت نا جر هحرلار 0 انلامونل اوف انطع بصن لف رهو نيسلا رسل بخت سيئئلا داك حكي اس
 رينا مهينععب نع .ابحرل القش مرتع ار ناهرب نيا ويت عي دذو قدالا ىف
 هني نا صوتت هلا قرط وهو هيسب نس ب |نم ناىحاحزل !مقنوأن ع

 هرب اطن ىاهناوخارر شع دحاك ءكوقاهلا> ناتحلو ةيف ظل اربع لاحش اخ سخ
 ىلعوب هبشملار م انلملا ملئ ايار برائنل نم اهيا تاوخالابربأطنل اهبش
 ةياغلا لادا شع ةعسنىل هلوقديهيرستلاةزاعتسالا هجو ىلعوسشملا
 (اتثنس الاريصر هناز ةرسع ىدحا لواشش الن الر وست منذو هتاوخال نأس وهو

 ناعلسالاو ةنلأ نملك ه باب زوجت هنا ىانبالذ ةرشع قا همالك لوا عطس
 قلع ةمل مورا ىف هلوق جرلاوم ةفلا نالا هنو ان وارسكا قب عم اهن لحد
 ى نيس 'لا نم ناك حال خَ اموزل دارملاورشع لحأك لرد نم ف اكل | ىجم
 ددعلانادرسالف دارفالا مرش وا س ايفل ر امتع مصقالا ىف ةئالثلا ل اوحالا
 لوح ل رساع ةسهو كرشع هب وخ دود عملا نسل فأذا بلرملا
 ةفاضالاب .جلارج عمر دصلا با ءاواحوتشمر لفلان عمر هلا با عا وبن
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 هب لشالا الا لقال ءفاضالاو أر سنعلم اذ الخ تدنع سابتب سيل لاذ نال
 اأيهسال' ص |وخ نب ههاضال [تالن أو رشعدحالا رخ يب انانئاماللاو لالا
 تيد ارتد ع ن. لإ نمو ك لنع لح م نرخ فاضن لذ ىط أو
 أوخاو ىذلاو نالاونخ اسس نول اما ريثكم اللا اذنال ذاضالإ و مال اللا نيب ارمل او
 يطا ىل*ىزنالا احاول لارسال الأم
 فاعلا هناهتاوخار دعبو لازم يالا مز ثوم عيهدد اضا
 رملة بيشل|تنأع نيحوأم لون وخر ذ ارا ذاو ثيحاش و اهنع عطقلا دنع

 ” قنا اهشلان هير ذ اهداشسش ى !ىناتل' ىلا هرانفالث هوم ضراعت

 (هيسكرث وبال درتممل |ر انثكالاو لجل !الصأتن ناك ذا الا انبل !بحوبال
 م اينسانشه ىلا اهب انتل نع ابو هللا

 ىناجا لهو راق لم ىفدبشل هس فوت رهو يرن ناع أ
 كا تي دول اوم الاةركلل اسوم زا ١ ءوقون ران

 را يصتس !! لهب نام ل عالا نم انالا بكرملا بارما ضر
 ةلكاص ىدد علا لشن اندك لل اضب الاىد دعلارح راه ان ناسا و

 نآو ةلحا ةكوم ل وضانلت هين مرسال ذا اضال فالق ج رمان 6 دحاو

 تلم دلقو اذهم انعم جلع هيأ: موش لديك ذل م هيف نإ

 ال هركل أطسو عوفرلا | درالف بئرا تيما
 نب الاعين ريْشل امقلس اكن اهم قهرصح نم لع بحاول امل ةلعاص

 تاوحلا صلشنالو بازل مالا ق نولي اغا انبلاناوهو رخيارم | انه ىف
 من اواهطساوالذ لا فلخ ا ا 1

 كلئغلع بالو ىتنحالاحأنبل/ الذخ م رخان بجو برعم !ىد ف صو ىلع تأ

 ىعدبو ىلا ى دعم هييصتل ى بانل اكىنب هن |ل اق ن 1 ارش ع امان
 + الورش ىلا نو عسا ءاذكل مالا وش

 نييانماذ ثرحو نبرس | نعم ىلع لهشي ب بلرملا نإ له است ن نإ نعش قانا نا
 نيم هن !اولاف ىاثل وردا خانة مرجع "بط اوه ف
 ل زل داجسالا عزبه او دلوقب ألا قالم الذ |ملعبل ىارمأد هلوق فرحا

 م



 كلا 8 هداعجا ريدم اهيل
 هدرعم اقلاولاداحإل/ بتر م بكرم اذه برت كلاوهاسوهتاوخاو ٠

 هتاوحان اضم اف ايل هن مدل لن نونلا عقم هلوق عرشلاو ام تبا وهو ىهننا
 رحلا عد م فيلو ناف ككامنسز للا لاف كنان المنا كرتع ان !لافمالذ

 عقريرشع ةستنو خ نس 2 !اعوفوصاقر هرلسعب عاثن ولا عيون !له نم
 لسيرشع درست نالرشع ىنثا ىف كا دوم كلذ هر دص ب ءاث ةسج سنونتلا
 رخاتللاو دارفالا نمرخأتس ايت نان بلا نوبل كوي ترج ماعلا

 دعيرشع ثوم نالرشع سوح ى عب مر مدقنملا عقوم مو لاند أ عنشم
 نكن يلعام دفن لج خو نرولا تركع ات سبل هسا
 مقولات نأ نكمالم 3 اوسردشلا نراثملاب' ال اع هلم لئنملاءاضوالا نم

 مد اين لشهب ملذ مهضعب ىلع راحت امالكلا اذه ضوختلو ىهنن اخاتملا عقوم
 جاضواو لدالا « اًسوالا ىهو ث !دزعملا ءاضو |هنئاليكاضو الان امج اضناو مارملا
 ةفشح جرم! بكرت نالت 'درمملا عاضوأ نع ن اون عانمو |ىهو ىجرملا تكرم ا
 ةزخاّمرهو ةب د انسالانابكرملا عانماو | لحاو اهس ع زئكنب درعم ىلا لعن نإ
 هس كلوت ناخوزطاو ثادرفلل! ىلا لعن نا دانسالا بكوب نا هر ور نص هع
 دعب تاما بارءالار باول ادع عقياع/نيونتلا نا ملعاذ الق تعا ذا امالك
 نراقتاهن اف نونلاك لك الو هل انل ا ةيشرملا ف عقيم! نيونتلاث ىدانس الا ببكرنلا
 اوعد :ئمب دصاش لقعل ان |ةلعاف نيرمالا سب له تلعاذاد ى دارخالا عضولا
 ل اىسانئالئلارومالام ذهتنعاذاو سلعل | هلا ىس او ملفنملاعيوم مخانملا
 هللا ةئرملاى لجيوب ام] نب وشل نال نيونتل | عقوم دفعلا عوتر ىوعد كنه
 عقاوم لدعلا عرفو ىوعد كدنع عشب مر بانل | ستر ملا ىن دجو بيكر ملاو
 ىددعلا بكرملان | ثيحر !كه ةسانإ ! تزل ىف ةدحوم نويل |نالنرنلا

 لان اال | ىاثلاىلعباءالار فلل مزالم لو الإ ؛'لا نأ عياجاهلتشام ثسانلا
 رشم ورل 0 ا
 ةلحاو ةيكر اص نال ه رجا ىف ن نلي:ن | حرام! ءاعا كت نال تأرمالا نس عل لال
 هديوبو تماما نيام ىاشلل ولن الف مدقت ل لرالا باو اسم انهر طعئدذز

 ونا

 | ١ . غرشعقاناووشع تأ نم



 انش هل ناك ىذلا هنرل ملح لأفن نإ ئخو اهل لح 1قلا نونلاماذم م اذهنا
 ا ا فاعلا ملحن ااه ماب ال نكي بكرا
 مل ملع باطل تلق ىش اوحلاو مصملا اذ فطعلا فج ونصنل هيض :غلا ىبر هلو
 سن نا كيزلب هل تلف نانا ىفث وسلا عفسهعوقول لاقي ثم ىناىإر شع ىن

 ىعب نيعئبان/تلقئوارلا سعته صئارخا ل افذ ةالسل ارش او ىنةالصلا ٠
 تناكاذاامار ببكرثل اهل اح اطفطعلا ةهح نمال|طاترااهل نلماغاواولا ٠

 ى صال د زوماللو هلم | اقن نا وينال ف لسد مالغ ل زكى في اهيل اذ انعم
 ىل صو ةيقشُح ةناض|ن نر صان اضالا ل وقن نأ كلو اتلسرشع ىلا
 ىلع رلى د عمون كا ذ اهيذ مزمل الو ةيهيبشت ةفاضاو نركذ اماهيث مزمل
 هف اًالا هل اجو اول |ىنع ىقس لاقيت عنشم الذ ا هه كل للو فيصي سلخ
 لبث نانو اولا شعم ىلغذف اًضاانل ل اقير عضوملا ! لهب ىجاح لنش | ده ىلعر
 بارعا ىلع اومرعامل مهن 'ب اروح اد هذ انم الان هئ اوخاٌهبَش نود | فها رضخأ
 شكر نع اوك دع دل ثربغو ! ىنملا اس ههاركو ) )صال اع اهيش ابار كضلا|
 لقو عينا مرش نم عجل ايانيلل ىضئقملاببلرنل اهي عيوب اع! نولت السل
 تاهل لون قتلا كا سردنلا الك ة نمت لوالبلاطل /هلاتام لاق
 د ارلاو بس ننرثكاف اهو امن ماو تاهيل تعز تسل ار اهيأمس لاو تسلا
 .روبنع ب تسلك اهجلا تبهسو ناي رعم لايشلا نا ذو نييل نا لوال اواهصعب

 وطفلة انني يملاوا ماجا[ ئ نر لااهجتس هكا نام ظ
 . الؤاونودو فلخو أرور مادكو مامأو فونو تو لعبو لش ةفاضالانع
 ىلا كلذ ريكو رحاو لام و نيب رج اه انحفوه اب اهياعس ايبالو لع نمر
 0 . يسر دعاعزبعو لاش و نيدينم تاهيل سالي
 3 لموت مو اهي ريفا ىو امث آو ننيتول 5 هناا هف ايس اوتقي

 يشاوحيو ىس افل ب اهيشلا ضرأع هسالكرماظرو ماقظخيف ماقملا ف همدعو
 ادهوع دهام لابامإو نيسل نواس ىا|بسحو ا ىيرال اع هماك احلا

 0 اال نار هديل ل ْ

 فرات د افصلالاعش | لعنستف لعافلا سسااهببشن ناكوعينولتنااهدخا
 طار انعم يفسرها ةداسالاب درت اهنا ةفرلا لاو ةرلنل تن



 اهسازماهؤب /معر نم ىلع درب كلو ةيظفللاو ةيونخملا لماوعل مشان امنا
 مهلا لا عةينب ةورتم لعتسنف علا ىريمال ىعم نولت نى اثلأو لاعفالا
 (هنئاو نونو كل ذ تريصاذ كسسحو | يبسح لق كن الب سدالجير تار وخ
 اهيضئاي إو نايحوب الات اهم نطعامو تاهيحاايساد انمدةأم عيجو اهلشمو | وفيسو اصوصح لا مالكا ذكو لشكت ركن | كا ابصن بريد اهن !ةينلال مالك
 ضو الاؤ ام سنط ! له ةرلت تن ذا ال اح اههبسن مهينع لقت هناالا قطر بش اهنال
 < د! مئاواو يناثلا ةزمهلا تلق لعف ان روب لاواحلصا ن اريهيضلا لواو غاوت
 زرخالا ف الخ ثلا (كتناه انعم ناواي ايزل سيالمناو لءاو ىلع عج اءإ ب

 هيلع نمل وحدو ات دس مددو ىرسلا عنم نم لضفتل اعف مح طعم
 قوم ىنون احيوبا لاف اير لاو ردش «وااب !نوليناىاثلاو
 ديجي [فو رطل لاعتسا ل عسس هن الانه دارملاوه ىاثلاو اتلان ثنوبا ذه نأ
 هلق ةحرشو ضوالاو عجاربلف ةعيرالا لاوحالا نسق مكحيط عيش راهتلا لوا
 ككزاويلا ىاشمملان اكمراشنع ان اهم داع |ناكم فرظل صال ىنوه ثددو
 ٠ 2 اقلطمو ورع نوال زك نو افلا برلاؤ لهنس امنت كير نو د تسلح
 ظ ورا ىلع مولع نمر هال ةذد مارآألا ب كنوز الا لحام
 ابو قرصتلا ةر دان ما دق ىنعم نودو ىضرلا لاو هرع نودايز ثمركا

 اذا ليز نود تناونم لفسا نعم كل ذو ةكرصْساه دحا ىف عنا حان ابن
 ىلا لوصول لان طاخلاىلالصويب اهنحن هرم ىل ئللو ةيلاعة برم ليز ناك

 رخال اهاعمبو سيبسخ ىا نودوٌساَدَم ودي ىعملا|له/ىرسينتو ليز مايه

 0 : ا د ا 5 5 ا

 علا ناكمنهيلاهنو د نم داي !30هلو فوزي كل دو ىنعملا جب ىرسنت اربع
 همالؤ مهناكمهذ مهاروو مهتلخ ىذل ادتل بلطا او ىتنكاةهلالا ل! تلسو اذا
 ايش لوف نمل !س كرت ىاوبلا ف اضملا ذ لح ءلوئىهلس 'هنع هدل عت ن اكملا ىف
 ٠ هيلع وم تئلعائ هما 1 لش نمر ءاونةلعلللكيذرتلل مالل اذ دمع ىا كل ذل
 سل لبى اثلاىل ومو معل انب انه كولا. دارحاو مولع دهاشلا ايو فطارعلا
 ملاقولا رشلا اسس هلوقدباع كل ةب اجاالو مهنم دحاه جراف ةلزانوادرحْس هيو اذ ةهونعيل هئارثمع نبا ىدان ىسللاو ةر رشا ملذ هسلع ىتنييقلا

 نويلاذرع ١



 تكرعم ىبم ام دل | لآث رهاظ لهاشلاو هلرداذ راثول ناكو برعن نب هددإ لع
 ىعخاث لو مدئت ىوببالو ارخاش اوبر امادحر ابرك ىعم وام دئسالف ظ

 ىناماوره ثتح مر خاتلاو مدشنلا قلطن هل احلاه لهون دارملا اماونمعم ىش
 نيرمصغ نم صعع !ورهنن |هنسعب ىش ىلع خاتل اوم لئنل اههسدينلان ف اضالا لاح
 د !لنمالانم درأبل!ىاومجلا الاب ىورنو عياسلا تلاعل !تارمل او لعيب ماعبأب
 دا /وؤ دنع ىملاشلا ات دارم سيلور اهلا ىلع قلم ٌ د
 داو عومي ب60 <

 مس انا ماهل 1 بتسمع اولا
 اهرثلا ةنرستما رش ذو ل ىلع ةلخادلا نمو ىضرلا لاق اهناوخا بد ذ ساق ظ

 نم كتحاماو باج كو اسلي, نمو كعب نمو كت نم كنيجيرخ ىف ىنحم

 لقلعة لخارلا نم نا كلان نبا لاو هب اغلا | الف كنر] نم ىل هو اكلنع
 هلوت-اهالاو دازتال نم ناوبه دمنا عم كل ذ ظناو ةدناز امهتاوخاو دعبو
 تروسلاوناترلت ملا حلاله اعذار دّمنلاو افلا قف ةضراعباملاوزل

 هلوئوالقن ا ىلا العلا ضعب بهذو ةئالا عرش كلام نب لاقى ليل هن“ | ٠
 ًاصوع ٍناونشل نم هفحلام لعحوتال ب عا هن|الإ هذ انمالاةيسب ةدرعم الد تنكو ظ

 هلو انما ظفللا/ نس انهز ع هنركأ نب وتتل عب لك لاموعف هبل انامل لفل نس
 نيرشل اهقحلاف اًضالا نع عطق نيحراكت ناعز اكمبلا فاشملاعم هب لام اعيب ايم
 ضعبلا كلذ هيلابهأم ىضرل ار اثخاو ىهيت | نمسح ىدنع لو ثلا | ذه و اضرع
 اهين ىنامو هئرلتملا درطلاو لم نم بواام نب ىعملا:نزالدهبلعو
 ناك اذاو تانل !مكحيو هبل |ىاسملا ناكبولا ذادنأف لوالا لول !ىلغ هنالثخ
 نيئاخباؤ وبلا ناشملا نا/ناواهينبمو (هيرعم نمي قرشل | لبق وايبس طئاسل امل
 فول ني انممت ن لاى نعل نيمتمل ا وملئ اسملاى عل طش يس اهاانوذحب

 رهف ماض ايس نإ هسنن ق ادو لىهوبلا فاضملا ناد ءاذاو ماهفتسالا| ٠
 ظ يو ل ما ةعجلا مب ثحرخ كلو ذ ىف غلا
 طداو اهلت ىاالق تنلو معم نال ةذ أمال ىدعم نيضن مدع تن عال موضعب
 مالو هديا نس نال |حانمو امداقن لعب نمورابت نم عمو امل ةلمول الواب



 اند اهرنع 7 ا را د 0
 ظ لوحالااب ىنامهنا مهني هسالكن الفاس عي :دناو نيترلكةراثو نيتف عمن

 7 رانولي لذ اك ةرم قرد اطل بارسال ير انوع

 هيلاواضملانالاذا لا ىلع ن انسب ام !ىفوحلا لوف هلسعي لب كل ديوب

 وفا شترلاؤد اد االوا هانعب ثيون اوس ناب رعي امهناف ةرك ن اما ذا اس١
 دودو عقل ىلا يرتد وديان مىويداقنل ةفاصالا نعاتعلق

 الا نمت نأ 0 قرسشاانألل قا شاملا

 ل لوحدك اما للاب اهتتزعلاتلا د 2
 |بشسلا طراضر امك !دلعو رعياسو لعامل نم لوالا أل مل جانحا
 ركتلائالثلا ءاونالا | هبشيرصح بس الانه ىدوكا هسلادركذ نامت

 م الحلا نا لك كلذ نع باج فرملا بسس ابيل ارصح بس انيال لغوتل ارك ذو
 ْ . مم دقتأمو هانعب ةينوهيلا فأن ننتهي اجلا اناا يش اع نابه

 ويضل كرولا | بش. روصحلاوهو ىلصال اانا ببس نايب ف
 موق جيفرم امي هيلا شارل را يول وع ةئافلم ورش ىف

 انمللإ نب اهعلت للع نوزع هلم تي اماو يلوا راقتفالاو ملف
 مسا ذه تلق ذ اكلات فو ل | كك د ىنعم ىل!اهحابتح 6 فرما اهتاهس اس
 ىبحو عب هل رسول | (سالا/ هع تيس الهي هيلا ناضل ادريحو عماهل لصاح
 0 ب ماب لرد كاب ل
 فاير نس هلو هظننل نونو ناضل! ىذح | ذإ ارهطت( ةخااضالا د أكو ىقي ا
 "ةاسملا ظل ىون اذا لاقي نا الا قفعالاك تان ىعملا كذب 0 0

 ى /نييفاضناتناب ناواههناذ |ذاو ثبحام | لا ل ةوتلا ةرداطةن اضالابلا

 لاةقيقحلاو ةف اسالاذ | ةرصاطب تسلا هنت انا ناالا رف دع ةدوحومل !للا
 ١ الع ضعب قادرا وذد ذهديلا فاما اككراحلا كلر داس

 هدهؤاسلاورانخا ام ولا تكسرت اانا نايمه[ كاذاذملا ن
 ٠ فرم مدمر تدامرا فرمتا هلل وع 0

 ظ ىنالصا|هل نا ماعيل ى ارم + ف ىءارعالا كرسنلا مدع هانعم ذا انبلابس

 باوالا



 اهتروريسل هل ف بلغالا كأن انوضسوأ نارورماناةلوقةيف أمروا 5 اعلا

 ف اشملاةيلكلةباعووبسل اىنعلا أاهيهتلة فام ولت كاهن لسالا دل لل 1
 ب 'فاضلا,عا

 يللا

 نيرو هيغل( ىلع بصل !صوشفح نال ىاباعالاو لتلك

 5 ماسلا

ختل كوتكت افصل اب واكو بع لاجروب كترسوع كا ل[ انأنإ
 ربغ جور تلد ص

 ريغ يوحي فعتتالالار ةيهاملا انه قيقا دما سيلو هب تورخمذلا

يا لالا امن ةاحاو اصتبم امن افررع
 

 ايهسموربخ ا فدحيلع اهرع عك ريغ سبل ةرشعكصِق هيلا ى اضم

 تانوحو ىسامدلان دبل لاق ىلا تايد ايحرا احله ىف
 جبوركد ان ةكنلاو اأو طن تعلو تنين تدق كيب نو

 كفيضا اذ ةفلااع اهوا وجو لاق ثبحىاىسل كنيضا | ةارش امر اوح نم

 ل اقرا قوا تاذ نوصع خم اح هتفلطن نارشاهتس بركلا عن ماءلوفكى سل
 ىل!ثفيشا ثيبلا رم ناز افي فيك اقف لاس سانلا ضعب 1 و ىتساسدلا
 | شحلاو فضت ملد قطئلاره بعمران ى هيلا انا املا أدم نعم

 الا نى هسكسو ىردسلا ف راما دل دونما امان يم تلفن

 فاضملأن ادن معي ذه 0 د 0

 تيجانا نعول ورك ىذللا ق1 ضخما ةراس نالت فطن نا ةَلج ىسل اهيل

 ك با لغحو نيبلادشساو اهياس ناوحؤ نالخالذن/ ىلا تعض ذااماو لاق .
 انو فاسلل الما «زحلاو لاجل ارداهن اتعاب مسوتلا لع هيلاغأملا
 هقلالذ ا دااهب !ءاراه ىشملا لوف غم ف ريا همي اشم نرط لفلان

 _ ينل وذ الاوجاع هن زويل او اكاضتامردس لا اهلا كيلا

 وصعو هس اجو تقطن ناس هس بشلا عني م ءاشلا لوف ابدل امو عما هلشو

 : نينبمملا فاياسي تن لهدا كال الع اف اهنوكع مربع خن 5

 يلاعالا نيم اميخنم ةفاميلا دول هر العاغ وأ ايلا

فوه بارماظلاو يغملاوا نكن مديل تدب تق داغر
 0 

 وك 0

 محلا واتاد د



 "ياهل لاطنم او نوت نيك نا سعى ةياشتو الا يبن كت ىلا :
 هب اولا بلاى ىغلا قول تنام عم كل امتي! نعمل تنام ناو لس اتثىهن | هب
 ريقوسلو نيونتلاو هل اءاريع سيلا شن وسن ملو ءيلا فاصملا نش دحا ذ | لوقت
 ضوعللو اتا رعملاال|ىكي لو نيل ام'نيوسل !نالكيبإءاةكرماو ني ىنتلاو معلا
 اعريصيو سيل سارنع نال يختلا سل سارصاف هلت اروكدس هيلا قاضملا ناكو ٠
 قورسخوا مسا ىهف ضوالاى لاق | كلو ضو اهرشع سيل ج لدنلاو فو ذك
 ظ باءازلاتت ه ضاق نو حاملا درسملا لان نب قست لع م مل ارسع سيو ىنغملا
 اوي نول ناو اس | نولت نا لهخت له ىلعف لعبو لقلت اياخلاب تهمس ادع نأو
 فقرونلن اكمالو دعبو لشكن امز عما سيل هنالاس لاب عال ةيمششخلا لاو
 نب الات وربخلا زد خو جالاوهت أ كه ىلعد ضعبر /؟ةلزنعوه امار تخو

 ىتتنالاهنال سنس ماها دش !ىهو نب دصنيب :عتت ما ذاو | اقلط مامإ ف انالأب
 مهل لع لم نب 5-1 يتغملا ىف 06 سلرراعاو ناربع مهاوشو عُجبالو 1

 .عمالا بلان اضمل اهنس ف دعتإل ىمولا لوق هيلع لد اكةيرشتلا ىاالنو | هلوق
 يراعى هيناعل اى بحاحلا نبإو ءلوناهدعب اهلاهنسا ءرثكك سيلو هيرست ال
 كذا اه فالخلا لجن ادافنتس هنم ال اعيرس عوتو عج ددو هل ,ةيسل/| ضع
 1 عبس ف !رملا هاب لوتملاو فافثاب نحل نك مالم ليعالايقاذ اون | تح !صوشضخلل

 ,ع ىنلان|تث اذ اهبلا جاتجام | هنالمماظلافالخ ةمورعم ل هبربغ وذو

 0 0 ا مل الا ماطلا وكلا نادت ملييل اسوم

 . ضاع نام( هى ابي الث عضولا بسك اه حالى! نوكسل ا موئل ىف هلو تدب يد
 بياهتالكةيضت سيلك هتماتالى]ةكوسوم ةيلبوإدلوق نيب كلا اثات م2
 اهلك ايركتاه لب كل 1 [سيبلو ةلوصوم ال ن انو عم تيس اهنتس لاو هم شلاق
 نم معنو هلوقىف هلا ىلع ىءادنع كل ذو هما ةركئاضيا نس قات ةيسنتامي 2

 1 ا ا 0 كا 7 1
 ا ءهلوصوم س كلاس نبا لاتوو ل ديل يخو | هلق امهربخ| دس وهف 0

 يقال عالسن ابافز لوقت نئاسللا معز ايو دياز اضياقاتو حئاوم ق نيم ا
 دكرتىاةفوصوماهن |قحلاو د ازئاهالان |نييثولل !ةدعات ىلع لهيس كل ذو 6-0
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 نونا نيفر حولين الا داوم طرتشي ال هنا ىلعأش ىإ عضولا ىف ءاوث
 انلرنعا نمواع نرتعاىح نبا ن ئئطاشلا لقنو نبل ىزح الا
 نيىلاىاثناكا ذاهب متخملا ف | عُضو هللا ىلعر لأ مث لل دينمو
 اهئالةلجو اى قتنتال ةفوصرم انال ل هنويث ةئرصومرا ءاوث نيل فرع
 نا هطرسراقتئالا ئدشلاو كك م نب تبرئ اضبا دوف لا صو
 لكلعام فق لوالا اما ىععم او ا عّضولا ىف ف ا اههبشل هأرق ملا كن ولت
 فحععم تيضمتاهنالل يرحل اما ورمأل هئيناهنتسالا تى الا امار
 لئالاو بجاحلا نبا نعو حضور دم ف حوا بر وا ةئييسجلا نيوهررسشكيلا
 ٍضِِصعْلا مو م اهفتسال|ةريهك ا لاه ل إو م ىذل ا اشنالا عم اهتيضتسأ
 انالاو يرسخ ايق ناف غيم اكلا لرش عب لاق فرحا نعيم نينا ثهبش اذ
 رك د امدباوجملحي تلقاشنالا عب (ينرصتلو نرحل ماس ةلعو لاف فيل
 رابجالاواشنالا اق يدع ل احر [هلوذرهر ةَكرمتملا لياسملا اما  ممملا
 ل. احر هوفر يدلل نمونطاد اعرب ماكتملا نالرشلَتل ا ةهح نم اشنالا سا
 هرابتع ا. لاّهب حجر الإو هلدوحروال سمنلا ف تبا قف عمرو
 "للعموكن آف هب ددعلا ر اشعر ابحالاو ب للة قراطن ) ناو 3ك صن قءاط ناوي

 فتيروكل ل! نير انتعالاب يرمالل ريك هراعا مالكلأاث جراخلاو دوحو هل

 قبلستنلاهلخ لب علبر لصملا مالكا اناركذ نا دعب ىضرل ارث دونت نيهل خلا
 راثكتسالا ف مكىاشنالا نعم نا هلصاحاب يح اهلوكل ا دوهو بي ذلتلاو
 الةُكك عر احلا ف ن ادصقر ليهم الك د وحوم اره للا جرأخمل ناك سفبال ماكتمماز
 ناوافللا ثرشلتس م كن اه سك ىشيفل اجر لات نمي ل امين | صيالو |راثكتس |
 نهتاما نير شك وسبلا اه ناوعي مهرئلا ام ل اقولاكالحر ثينلآس لاقي نا جم
 اعاونإك سبإ اهنا ىوع در هعاونا لص/ىاانل| اصاوهو ملوق مه تكن م
 , لاق اهم جمال 'ى!ىظفل ال |ناانلق نا عبس ةعونم اهلرام اشلا سنحلا مدعل

 ىرلصالا انقل كم ايدل لعتسبالهنا اه ماكحا هل اد اسال انلو قولا ٠
 طلن ابل! فررحلا ىف لصال انابيلا نبا لوق ام اف هدعح زج دذ اهنال تاعالا انعالا

 لوثو هريعلمر المر هووش ىف ليتسال هن اهنسر لصالا ٌةلفل لاعتسا
 اهيسيو عرف ىورحلا ىف مشا صئتقي منال طلخ ل (ىوال ابيل اى لاصال !ىطعم نب

 يثق“



 بطي ع ايسسإل نفمتفر عاام لاوسلا تيا خي ااا

 ولا ىلع اسلا نع | ءانعا/ورمالاو ىماملا لعتلاو فوولا
 عراضلا اب |لعأماو 1 ي او سالا أش نعل أسسو
 00 استانا عل ا 1
 نعرممتلا ىلا عجاب هناللاوسلا نسم اًصنقم دلو لصالا نع عوجلا 9

 ا اىسالإ لامن لكن نر ا كرش ان مدع هلع 2 5-8

 نالار ذيلوتلا نون عب عاضملاوب و لازنأ هنهباشس عمت
 0 ا يانا 0 ايضا 0 ظ

 نحو نا لعل اان 00 العناق !ءالاذعت 000
 نا بما 5 2 أنسلالصاف هللا ب١ ا / لصا باع الا كلصهن انأسن 0 0
 ظ ل لالا اا هلوق مكلاسإ بس افعل[! نسيعل هتايدنرلسلا 3 2 1
 انش نانلاف جو ىلا رأبركلو سخن "ماهم ايبا اساو وشال 26 3

 بايس نبى اشلاوكذ ن نللرك ذامأهلع مكسب ب بس 'داز مهضعب نأ 2 222ج
 1 ةلعا واس ب لحلا نع نيت انك يلو ثب ذرك كل ملطلاةرق ءلرل سانا 2-2
 ا نيب وترسل يعم ف اهلفاي بلطت و ثناتلل اهات "نال 2 2
 هأشالا واكف ليطلب ست يا را هك[ اءاهلو |صخينأو 5
 هليع نكي ن 1 اله لعلوؤيا ةضءاصن و كطفساوربالظنلاو 0
 نيون هل اذنا مهلوق ى اب اذه لاقي لفن هلا ف لصا اهلاهنولو كوق 2

 ىتبسش يول |مبشس تي ب! عالا ب "ادا جل ةربلا تل
 نارها ونكدريم نسوا ىلع لد هناذ نكس هو نكمل يمنا

 .مل مهئاثدل اوح/ ضحي قانكيم هنولووا ب املاعبلم ىلو | ملا
 ليسلا ربع ل اههيشر هوت نع نيف عنج رع اجالاهل اول

 ىلع ول الصمت لح ىلع ىب ىمام اكءرنع ىلعهل اتش ءاوتب اذه نع

 باب اىلع مالكا أن ةلرنا قلطم ىلدأتلا امس اوأتل اكد هيسيرمإلالعت
 بابساو«لياقلل الدكت هر لب نسب ابالو ثالثل ات 411 نم ع صرصخ ىلع اشلا
 3 لوما اكللا ةسسانمو سس فنينكاسلااقنا نب صلت او ةلاسصالارسألا
 ظ زلال رسبت س عل حرم اناضمو يرام سال

 اهريالاو

0 
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 قئلاو نو اىلاؤ انا خللا هنيمراعانلا ل ناب هين ى والا ّ

 00 اداوؤاد نسب

 ب تيئاتلار اعشالاو ةراشالا ايس! نم هذوّري نم اَرِهَك لبن الاوددلا دبع ٠
 3“ هلأ ممو كماعكَنن لان ريتابا ويمن و يافع نق اش ل

 ا عيت راسم ايل لسا لسان وو نافل ديب
 ةيودباو شعل ارم ضعت نانو ديزل 0

 مهضعب لبئمواهش ا اطئلاو موق
 ل لاقيام يف هنأف هديعتل سبل نبأ فضلا, 'ء

 ال ليلا ىو راينا عملا اباه دنا راهي سصيبم نال
 هلاقمونلا اوك ار كك آه مام ىسلا بش اهيرطنو نفل اهتر ظن
 / ديو هضلا اما ىلع 0 اذه نارماظلاو ىدارملا

 ىهتنا نيكس !افنل |ةكرمأماو عجول ذه فاهب ثمل اس ةكون تسيلك مويلا مه
 9 أءالال اح ةيلكلا نوال ن .الف ناتي كافل |

 مالا هنو ئايكامالا !ءلاحولن الام ىنمابسود عيوبك
 ١ قدر نمإرم | درأ اسال و عت لاب كاكارخ

 ره" نأ كلب معقملا تا 0 ةقاولأ نذل الوقوف هوتي
 00-- ظ
 | ناق او ملوث هيو بلع الا هن ] لعيل اب ىئراش اى هلموتل ْ

 انما ا تمول تسال اتش 0

 ابسوسبلرسكلاو م يمل تن العن هلق لرشل !لاعزجما ذم ترث سالو ول ظ
 دع اسم اواهن[ مل وخدو نوماو الاب |اهصاصتخال
 هن ال ندسولم عيش | شهب موا له فرحاو عب ل اهصامتخإ ل3 نم مز نأ

 نا تم هير ااا تاس ذالك كلا وخد

 تاك سلامك حير (يفرسككاو وغلا ل وخد مدع لعيد ادكذل
 ملف ىا لعفل نود ءلوت هتف تالق ملل ىلا دولسلا لوخد لع
 ا نامل 0 وعلا 31-17 0
 7 1 : ظ هر مينو لفت ا



 نالعؤ ايساكاري دقت م 0
 لير الالب لف (ليفل امااهتا "لى قخاوللا ئعا ل تير

 السنا كار افلا لم نزا/ ليعسالا ديالا لة
 لاو سراع اهيلع معلا دنع لعامل! تا هلال دو هل آصالا شرط عون 5
 ىلع ايوه ارق ءوعو دوعتلا بست قديم جاكرتا ا

 ىعم الآ ذ نيا ث لش او :ل ا عم لع تل د هالك ىأ هيي نحب
 ءزحل ذو اهيعم نيعمىسرك د ىلا حايتحاريغ نماهيس مهتيقااهسننو
 ةيشلاو ةلويشمولا يشق هرم هانعبماقامإو عقلا ذم

 نيعم ااعانل ارك إورجو | ذل © دحيو هنم مهعب مل يعم لع[, ىل !ةنيعملا
 نلاا ماعاعيتلا 500 درت انهزاتنمدانل هدو

 اوزجالا د خدنست ىو لد املا م

 "ايلا مان ا

 ال هن اف ف عرق لك قي اف الُحوهر هسئنب ايوهفم نت

 كفوش ىذعتلاثدحلا تلق ن أف ةيدضال عضولا )هامعم سىس ةشع وعل

 نا داما تلق هسفب راعفلا ىف امرهنم نكيملذ لوخفمو لعات ىلع هممت

 يوت سهن فقرتي اذا ثد هاو ىعلإ 3 هس نيعب ىّنرركذ بتخ
 «ليركد اومجوا 5ك حا لك راعمأس ىو هيلع عق زحاو دب موظيأم

 رك اوبخو انو سوفا قلع دلل اا نا ث لملاونم
 ف دحاوزوجا دلو تالا اجالالهب ءرهعم ق ةيعم [ةبسنل !دخ ال عاف

 ٠"  -ىماانيالاك رعت فم دقتو مهن اذ هلوعتس ىلا هتفااضاو ردسمارلعاف

 وهما! تدها لم لاعفل هلا ناس هانوكذامن 'ملعاوةداكالا نع

 : تارسجك او نيصتلانن امزلا ىلع هدل الد اولاقاذلو دل! كنعءاّسأم

 .نامزلا ىلع لدا /لاعفلاو اس هج رلعاظنلل هلال د يف نيضتلا ةّلالد
 ش وخ نامرلاى لع تلد ةصيخلا دو |نعةذغسلا تداول ىنح هذخسمب

 امهم لاك ةضرصلاو ىو لان |. ميجا دف هت ءاهذ دملالدو اعني عن
 0 الاد اهْس لكن رف حالا اةيلع لديال ىنعم ىلع لاد

 نوكب نأيه اننا واسس جام طفلباذل 1011101



 لك ع مكرشعلا طفلك ث لحاو هس نعلا ءارحا عبجىل!.يفزلاكذ ةبسن
 لعفلا طفل ل >الاذلو نلع اكياعقلا طفل ككل [ىشنلو نيتسنجلا نس لحاو

 فىضعبلاق ادلوذ الحاد نأولاو ثدحلاو نازل او ث ىلا نم حاو ىلع

ناو ءكوق ت.ال الدلا نع ةجر اخاه لكم اعنلا ةلالد نإ نيشقمم ا
 ظ حهلرصت

 خا هالو فلاب ىدوينا هقك ىنعمرمالا ناله يكلاقف ارثو مخل ىف معملا
 لصحلا نع اا

 هل لصال! كي د اوقطن لذ مهنالو هدوصقم نع جر اخ خو !ارم) هن
بن ةعاج ةؤلو ايلى ا جاوحبعقتلل «لشيرتربخ ساب تناوب

 تكل

 طونصاو مراو شخأوٍز خا لوقت كتالو هلرأصماو خلت ب ده او اوه وقتلو
نيئقحم انالو ف ذىلا هنوكذهعب مانلا نالو م.هلاو اكتم ماا بر شماو

 

 بع كلذ عمارباحاو تيمشاو ثعبلناسرل نع ةد عاشنالا ل اعوان ىلع
 + كل ذاعد/ مهنلبالور يملا نعاهلقن لنعاه ضراعام د جي نانال احا اهنوك

 - نكمقتلملص|ن لعد! ذأف هتيلحم لكنت جود لمنع لاحول سيلدن | ث

 ريميعض مز اجار ايما ناي هيلا ا وص دان در و ديننا لعبل مال اشنالا ىلعلادلا .

اىار ىلعاني لوقلا نفل هن او ايقراخلا اما
 راما حنا ىاسألامهمام

 رب دقتل لع دائعالا زامل اظن هبقو با عالااقنا بهي ف تس ر مو بأ عال |هلعره

 وهلوالال عئالوا اصنال الا ىف لص باعلان ا فالملا[ سنو عمل ىو

 الو لصال !هنال ىنسومه ى اثلا ىلعوهيانمل مصمم الو هُو لاصال !هنال ضي ب
 سمار هلصاكب اذ عر اضملا نم عطتقم هني كك ذ يذل للع ابو هباعال هع

 فال الع ىنم با عاو فالملا ثم دقت امه سارب لصاهن| نول وقلب كلذ نورا
 ملع هلوثم ال حنلا نالةئالتو نامرلارصخااماو ىا لعل نزل هلو كاصاو

 نيلانيهباقلعتم (لعملعاى) ير دسم ىلع اسف لعجتر اما سمالأى مويلا .

 ليجر لاقي ةهبشس ةفص مع هلوئلصحإ ىحم ملعا لاقت ناب هن الوحم لعشر
 مث تن لح ايلا ىلع ةضل [تلقشتس |ىق امه! ضاس هلو ل هاحىاسلقل | مع
 نيصتلِإ عضولا بسه: ل د لاعف ىإ ل ااعنمر لدأس هلوق نينكاسن !(قتلال الا
 لاسقئللا“ هرلارهو ىفقناانامزو ادح ءانعم حن كيان ناي وثدح

 ادعي لوُفِوُح ةباكملا هجو عال لاحلان أسر لبق ىادبف مكتنى ملا كنامز
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 25 هلعلولذملان اهيولا نعا خاتم ىسيل هب ظفلتل |نأذ تجر
 ؟ ان اول نرطالف حادن .نءالهويلا ىلع سس ةيلبقكت ا للاب ةيلدق
 لأ فن تدي قدسبإلف اهني بل اق مالا ظلي رع اكسب

 نااماو يماللنامزلاو لصاحش دح ىلع لدي م ذارماظفج لير |١ ذاأمإ صن اولا

 ا لدا لعمل !نالف ىضاملا ن امىىخ هبل برأ

 1 وللا اذو

 اكنايزلا ذو ديو لبقسسملا فل هنسسمل !مغامل الو ةضراع ىماملانأيزلا ىلع

 مقالا وحؤ ناو ال تنل دلعوا عر ىوئرلاب عطقلا ىلا ةراشالاةنعواشنالا ن
 تملا تبا دايو فغلانع ةيبانل ابد عيوزلربم ةازاملا مكي :

 دعيوولطلا ضيضحلا فو .و ثبحو الكل عبو هيرستلا ةرغ لعبو ضرالاو

 لجأ خ هئالاضن| كيا عتاوو فالحب كرز ماه ةفصوا ماع ةلس عير

 ىلحنإرتفا و مصتقم إو ضراعلاعنسالاا كهو مضملاعضولا

 لزالاو هدنادأر ارثخ ناهز هعبروصتيالاعضقنب جي منا نباقلطم لعنلا

 ْ [”هينكلذو زب! + باجر كخملاو ة دارالا عم نامز ال 5! نازل |هدلا قلخو
 ايرتلا تنس نادعجاإرو هل سل نم هب عشت ىش اوحؤ فاثاللار صانللو نامزلل لقعلا
 0011 ل ىلا ركذ ظنع بساي ام ذه هان ىلح قيوم ذا ءلوت
 فورهةد اي زلابالا هلوقم أقم لكجو هه دشن ضتقت ةرث ءلزصال ىلعاجام لاق

 دعت قافتشأ لاذ ادعت ندرعتلا طشالد ا نع عوف هلوفةعراشملا
 ,ونيعبإ ونال هيلا ةبسنل اب وةيملع هد ايزرلا تن اكامل ةيعرمل ادارملا نال دوعُمل نم

 56 0 ا 1 ]نق فول ناز طم لينا نطو او دعت نم ةيناةنايدوعتلا
 ظ 0 رشا هاشم نال فرشبو ىوف جالا ءباش ا ءلوق عرف سيو رشم نزلا
 0 قرش ارهو بعم عم نان انني دشن جيرو ةهشيالاه ترش | مهسئر نرش
 لئنع نلب من دتايدشت لايم لكُو مدتنلا مفدي هش او ينال

 زك

 3 هيب اندو هباعا نع ثيل هبط ون هي يسفلو لعتلا 3 ناولعل اهلا نم علا

 7 دحو هلقسس ناو وحماس يخاو الر بقرشمو | دوحوم اما ه انعم ن و
 ١ ةلابقتسالاو ةيلاحلاو ةي وص اهلا, فاشن الارابتعا.ىادوجولا ىف هزاتل أوت

 و ع او تال ةيسنلا
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 :لاملادف اضن /ى زم ىسنجل موي ذا ةثالُتل اف اصوالا. ف اسضالاو بيئرت
 يناثلا اب ءلوت «ملحإو هود هيلابقتسالاب ةججلاو هيوسأملاب اعيرالاو
 ظ نيا هّءاقتس لوما هسصندارملاو هيلوبقوا تمانلا "لتس هوعيو دعب لأ
 هبلع كحد امن ]غقرعم ند لَم كل 5 ةدرعمو ةغللابسخ عأنتمالا علعو
 1 ١ ةلادلا لوكان يلع لكن قوت ود اهل وحد خوعب لخملاةفرعم نإ عفدناف لعف
 ا ْ ن1 افصل ةفحلل انكر !نال دبقلا نزيل دل فص لما كيفان ل

| 

 ا

 ل اهي عم سيجا مويكت اوى يسلب ف اسضتالارابتعان الو ةم نت

 اكمالا عب تنكست نككت افصلاو لاعبدالاكلع اق هلامالاى هن !اقلطم ثيناتلا انف.

 فايل لقت ناو ةيفاشلا هيك اعلا عرش ىنا ىلع كرايو حلا بهعتلاااعئالا
 ا ملا المل نا ماظلاو هددااسا تراست هلم تيناتلااتلاهلىبق ةسورجالا عرش
 00 ىالنهي ل مهلوذ ى لوقا كبح نس بحو هرتعةرابعا ذبحو كوت ايس نعاا
 / ءانل (لبقتاهن اف ةب اولا صبب تناكام ح. يل ياذا ئحمب هبه ىم بيكن لكس
 ا ظ هربا قلو اتالوق نعم اذ هباهلاعسسا سو هنتر ىل اهنباذنه تنكر
 ١ دكا فل ع ىف لعانلاريكذت اومرتلا مهن (ىنشبال لبق مطمن لااتفلا نيضوملا

 ا ْ 4 ةينإ| ' الار : ١ . ١ ١
 1 ” 2 ربعلهامالاو اتل |لبقتاهنال نار وكلما هذه دزنال ىنعب الل كلذ حلقبالو لوف
 ,ب اهل وش مدع نم مزمل الف اهساكعن |بجال همالعلا اضباو ضراعل ال لاصالاب
 ولاة سلا لظناهلعافريكذت تمزتلا بعل نال هلرت ىنو ةيلعنل ا مدعاتلل
 ىلكل ةبسنلاب مدل مدع لطعي ن ارهظال اف لعاف لنه نا ىلع ابنه ىو
 | :ةلخل انبوب لع افلان اكن او ثيناتلا ةمالع نم اه رج ثمرتلا ب علان أ
 ا تنونالهو لصف !ةروصو هنوكاهياعاذ لم اهلا رافضا

 00 بل اكئارننص لعامل نا لاق عاجلا نا مصنقيامأبلا ىربون ىنخملاي و اهلجال
 | ابهش هدلاب قكوع ول [عاذ ىةبا اعلا ة دسار. راةبلاقلاو لاق ثدح
 أ مرق عمتو ن اكم نسحلا رهو فتكا عمل متل تلخد حاجرلا لاقو
 ' 5 هبجوبو بسب مج ليل لب قيل ىل هيلع بس رس خ حو ءرسإ هدلا قا
 ا . ظفستامو لل بحومالز يرهب لصالح ا نافاتلا لرش لنه ى فك
 ظ قيل ل1 جد اع وتب ضروع نأ خرم نس جر زخأمو ةكرو نم



 ءافنكال ريم لعانلا جارسلا نب !لاق ورسخلااهأنعم ناك ناوسالا عببص
 ا ىتراقلا لوذ رهو ر د ارييضبر اجلا قلعت نارح ولع ةفوق وم لوفدتصد

 .0٠١ ترتفركلاز اجاو جاور ههبوهو نسخ كس ىردس أن ايإىامرلاو
 1 ماجا رماه فت هلاعا
 5 وحب للعب نار هلال اك لحاف رووا نأ مالا نال لنهب مركآرخيرمالإ ةخيبص

 ركب هلعاثنإل ل طس/ الذ بعت لو اعقل! سلا ضعب وو ىعل لعاف
  نااكشنو ناعما اذكر انضوعد

 هثعام تان ىلع هلا دل اتلا اكس دارملا نإ ىلعاس قّضحرسُملاو هيلعروصتللا
 وهل ةمالع اهلعجمجيو ملحي لستلابةنلاسلاانلاصاصنخلا ةدرعتو
 لقنعو الق حا سلع ملو هلونل ٍةحنإ لحنا لقثواهتس لل عرل ملا قلل
 هل و نولسل ىلع تعضو ىتل 'ى)ن از ءهنل اسلا هلوذ هلقث ة د بز ىا هلأ

 تاك لا ىدارملا لاق ذهل رهارتانلان وجة فن! سنا ويلع ناك ارسلت

 هليثافاهلا تح ل وخ د. تكا هنكك انصب | لفشل كي اه اء لاهل طوب نأ نسخ
 و | ةيضوا ةرسلت م ىإنينكا سل اهنلا ةلويالو >لوقةما تلاذ اره لقنلا لج
 تس انلع ةلادلاانلا و ماكلا نادين ف الهو هل تاعضو ى!ةكوهملا أوت كن
 هل ةقحاللا ةنكاسسلا نهب عرصيساطنللا ثيناتل نحال ةلشئادلاو لعانلا
 دارملاو ارخاو الو | هم الك ضيفي رهو الأ ةصتخ هك | نآب هريع رص دلو
 .ةعراضملا ىلعو هيلع ةل!دلان ا دسالو ٌثِساتل ىلع ةللالدلا ءّمقلاانلا
 الهلا ذإ لعمل الو !لخدت ةعراضملا اول ةفحاللا انلا ىن مالكلإرا اعمل /لخدت
 هنيناتةمالع نال عاقل | باىنارلاق أم درس ئمواخا ىضامل ةقحاللا ائلا ف

 هلع هك 03 دراخ عب تعين هي( ايزل ودير ا عدا
 جرشلأو اهيلع ل دنس ! نال ةنل أس هاه تنم ناويبفو لبق ! ذل وجالا ىلصاأ
 ممملاطخ ةطوسطماهّيناردقو ىورلل ةيناكل تلح ائاو تنهاهركذو هلو
 تلصتإ |ملعرإل هنال بعلاذاوش نسا له ليهتشل قيلاعت ضحن ور نركسل |
 لحل ةنكاتنلا ساصتخا,د اما جو قنا ذهالا ةنكأتل كين اناث

 | ٠ نكيوالخ هعحرمو ركذ ريض هلع :

 "  ىلعةلخإد ايلاوةمدقتملاانلا ىاوبهنكاسلا انل!تصتخا اًماو هلوف جبن
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 ىلإ ىسساسدلل الانف قلل اللف اكو اكس شل! كنان1ةلروتإو ولا
 للا اهيئاعماهيدارماهنا عماش ماهظفل نوكسل تارلعلا هذه قاتل! لوخد
 نايا دالي تل افون هبلع درب نللى حملا ثيناثوب دارملاو هوو تسأتب فصتنت
 مهي نإيأو الخ ىنعل اش يبات ىلع ةلاد تسيبلو انلا عملا قاح وجفت اذرك لم
 ناكو رهلظاور صخا ن اكن ايب ف ذحولو هيلع ةبملدغأم ىاهكحن اين ىف هلأوت
 قيلصتلا سْمنلإو ارّمشس ايوصح جر انخا صملا نس لصحملحلا نا هاب دجو
 هسْساضاف رهط | ناب سر دصمام| نانو ظفلتلاو ةبانكل ا هن أب لصق م
 ىلا ةفاضاول هناض اهرهظ أ ىا نيب نسر دصم ينااسإو لعافلا !ةداضا مايل
 اهيشلالاق اصالا ىلع ابر صه نمو ٌكنِرصو بار صو تحاظفل لوق لوغنملا
 ون ىفرطللا ىلسب ةييلالاىلع هبتكاهف لاقو باتلكلأ ا ذهل هحررش ىىسانلا
 فلاحا ةدوحوملاو لهو انا ىلع ةر طقم من ىلع ىبم من! لاقي لاهو ايرص
 نال ةرسكنور دقي مهنافىالخب ثرم كل درو ةمالعلاىه ننلتالد
 نيبو هنيبٌرفبو ةرهاط هش ىلع ىسم هنا لاقيوأ ةبس انما لجال ةدوهولا
 لساعلا لوح دولع ةقراس ةبسانملاة لج نال ماط قرملاو ىهتنا امان لحي ىفالُع

 ىدهفل ان الع نت به لم ىلع اى ضر نل هر شنو ريدفتلا نس نلملف < ٠
 ىلثل ل اهتم نمزج دوت لو بلال درت لن طن اهنا

 ل اةبسن ايعابرواهلوق ىزنعو ىعقو ىرو غاري دهتوا«ل وذرب لاذ اهب
 ف ىارم اهي انقل هدهباشل هل وق ه لعنأم ا ذكو س ابقزيع نم ةنعيرا

 لاسالا برعم عراضملاو للعتلاة قو اسخيو الاحيو ءلصو ةنفص ةعوتو
 :اًسلالصاوه ىذل ان وكس ا نع دعس نا نجس ان ةلك طاب نول ناسا عال ىف

 كررت وج معدوم هعرئو ب سالاو أود اره ىدلا اعلا لص/ ىلا
 باوللا كس اهمانل ةهناشمللا الا وب أشمل عر هملاو برايم ىا ترض لحرب

 لسا عوحارسكلا ىلعىنبولو فرظو نرشم لشم ىف ن انهض عج معلا ىلع ىنيرل
 بيب كبل او فو لح ماع با نم ىتشسسم لا ن ال! ذ] الا ولو: ترسو ملعو

 ةبسانللاهنوك اب ضرع اوو اولا ةيس ايمى! ةسس ال لوةرهاظرماك

 ع
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 نصل وع [ن ابا اوحرسدف ذا ةانانم لوانضش لقا ةضامنوك ان
 فو لالع ديف داوثلسانف يلا سل افنلا م صل ل نوك عمات
 كاستل هنمعبول هس لولا مادا للا ا مياصنلاب > دفنا هيئمسولا| اولا ايتام راصو نيككاسل تلال دلالا تي دح مت افلا تلتف القاب ةفاوابل والا تاك اويرتّساواو وعد لدمالا ن الكل ذو
 فكعض فم رأ اون ةهارك وق كرمان نم لدفن لصتملا فران
 ملا اللا" و الا كاوتلادحي بال دا ةرساة اهني لعل هذه كلامنا
 2 لاذ ,لوا هناعاؤتوبن كا نالرب او قلطنارتعوس ال! ضعبو
 4 دوصتفاولو ل بكو يرعو الش ليل ل لمعي
 ١ 0 تالا دضنو عصر نحو

 قل 0 نا ه -- 5 ماه 00
 مز تقال اهلفأند 1 0 هرل ةودال يمل اوابواولا بلك بجولانلاربتعت اول ةوز كد ة اوك ليل ذب ةريتعم انل تلق ن
 لدلشحو نترعواطب رخامار اتل لود لصالا ناف رحم شف الضالحا قر 00 اع ل فدحلاو اتالم عوضوم درضل وهز ةرسنل3
 دركسلا ا راوحلا 0 جر روع نياورعطلا «نكداموب ل دانحو لهن قلتم نسرعو طبالع لصالاولصالا نع لازم

 دو هيتس م.ذأم ىلع ع اىلعاهعسو نو اولا اماورسامرتع رام ةردقلا را ةرهاظل قيل الع ىبمهنأت ايرنصوخ و اولاربع نلاسلا كري انو هلوق رع سو هجن ريم دالرلا ذآ ىلا ون مزيلبال د | كيرصرخ بوضملا زل عضو ءاوفرقلا ب !ودعحيو قا ايس | عزل نم نبطي لوف هلسلعتل ادع هلع لسسالف لص لاصالا ىلع ر اج نركسل !ىلع لعتل ومييلسا اكانلل

 ' : راق فوك ا
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 1 ظ
 لوو تيرس ضراعلا نرلسلاب احلا لاغتشا هر نس عيسالاقششسا يا

 راو «اظفي مالا قس ةقاريدشتاس مات نامل لبا هلاسانلا د
 0 هوم كوناهو دحأو نأ و سئل ء د جاولا 2 | يس دار "لل ءشرس لك 1 ا حل اريل فلان كسار اهتمت

 ا ا اب الاول وك دكت نم جارديسا راه
 امال 2 ىئسةناوىأ» ا ىل اهضاحلا نامهون لوك ةيسانملاو ةياعخلائل للا لاغتشال
 ف الُخْىَن هبلع دربال جبع هو اب نكل بول ل ريصل أ عب نولسلاا ىلع

 م02 ةيلردل هلل انلس مث نمو و اولا عم تلال م هيأ
 رعب اقفل لع ىسيالف ىأ ا عمالا 7 قلاع هوب ورعللا داس نا بؤالا لعلو

 مارملا كالجاع مالكل اهله نكل صئقب دود وت ملا لوو ةلهجا دمه لعلو طرسذكت

 -كيولسل ا ىلع وبك لوف نإ نود دافيد ءاضراص مضلل
 ”ركفابودلوف بستن نمعبب يامن ل هربرت ايو رمرالا ان هققناوغشم
 هني و حوصوبو عرشلاو نئم ا قاس همْسْمم وه عاجل اوآو عم عمل ىلعى بم هللا نم
 ١ نا الا اقل ا ىلع مالكلا ددع وحرص نكك م هضعب نع ضو الى عيش اح ف

 * ا نف لانجاح از ملغم عع ايلف رس اعلا
 00000١ رو اهل رق اتهم اتلاربدنلا كبلعف هنابثا قام ضوتلامدعو هيلع يل هلا
 1 ظ 0-0 : رواج اههمم لعر ريم | ىلع انملا ن اجوم ىلع ماكل دنع هنيئل الا عرش ىئاارل الاق

 7-0 ىماملا ىف ماللاو اولاق ا دكص هصن ام اوبرئم وج ىماملازعفلا رمعلا:واولا
 ١ ٠ 8 تاوخااهنافدونلاف دجى ن اينسس ام«او واول اودلالا ف !نيكسملارمالاو
 اصنالدع ىضاملا كل كف نوكسو ! ف فحم هر انعم هب م'خاس ولع ىسيرمالاو
 ' لكي ! ولا ةيهشلا بان ىف لاق تالدلا ههير ست نالو نونل اف دحولع ىسي هب

 جبهنالع ليل داذهو نوير[ و ن أر ضإب ل وهنف هب تمس! ذا نؤنلا هيلا ليعت
 وشل يف وللا نم ىاسللاو نيبرصبلا عجلنع ئ ا ختمو لاهث ذح أع

 يلع ةلادلا ةبركذ لاجل ناز ورك لاناحلتق ملا وللا

,/ 

 اهيإ

 نالؤ عفو نسحن ناو صارف م جاوا دسم ن الن 'اهانعم نال اهانعملالعأت
 الو ةروك ل ب فصول لءشبال و فو ةنقيت لاو هيما ارمىذلا نسنحلاوم لعاقلا



 ' مككدوصقملا» دردر بشل ماقلا تيان دارم الفين !ااركل د رهرا هنا
 ظ يام هو اهل ىتول قام بلمس لينا اءلا ناحل اهتبلعت : لد دوىمرلالاذو

 "8 .طرش نسوا اض ون نس هلوف تلحلو ثروتفو تال تما ةدجيرار لعفلا
 0 معن لساهل مىحماطم هلع وو سيبو معن نم ليلا ممل ةفسلاّْت شا إل اوى طيز لاجرلا معن لير دي لاجرلا معني لصالا نال اارملا بهذو 1 82و اهل نع تلفن جودملاوا موس لل سااهلكةلحلا نإ !ىاسكلا بهذو سبا يلح ةلج اجرلا معن نى !ن ويرسل به و لعاقلا يلا دانس الب اهني الخلا اماو نالحر سيبو معنن | ب الخال اقث وسع نبأ ام رهيناذل هير طلاو مثل اركذاس اع دحا نيقيرط ىلع تالا ةياكحبو نلتخأو ١ لفه د جو سيبوإ معيال اهل ابان لان هيو فورا ام سوهو عضرلا يسن رهين جامبيا هجو لعز نييثوللا دوهيجد نع نأدسا سيبو مع ناايقو ملوقدل ةال هنا تجف عضلاةياعو لل افلا نارا كلر اشا جيمعلا . ةئل وق لاوس | / د نييفرللا صو ىسعر بح يلون ا كوبا ةلدازأبلا لايكون ءلوق علا هب ماق نم ليشبأملعنلا اما دارملاو لوعنلا ىنلار دصم 5 ءاكيلورسمل اب سا لا +بداراس يشكر دصملا نال ننال هب هدر لامانع 4 ل او نو دنه تنام لنمو هع هعودرب ميا وموافسالا سل دعم لاقي | الا 0 اجيرلاو ىثنلالعتمم ل اهموف سو اجر او ىثثلا اه انعم الاى انعم العاق سيل 1 ا اههجوو رم نال نو ءاس هم حلااتل ااهلو بشل ءكر 5ث دما هنس لحجحو تاتا ى 2 . فل انياسهتينلالا ورش ضعبو نأل نينلعب هللعو ءربغ ماكو | لو ةرسصنلا 5 ظ "اى نيناقانتا تنويالو عجبالو شال بلخال اورهلظال ىلع سير معنى مهلا 2 2 سيلا نإملعاوىطرلا ىف واتلا هس ضوعه ال لاو زرلا لح ااو ضعبلا هك تو ٠ ظ ١ لاا واهس و داكبالو ىرتزلاو ومما او الة لطاو نم لع فاو نمو الش ت4 ١ نك لا راد ام نولي نا هيث يرش ا ذلو لاعانل نم ضوحلاك نال جرب غلا 1 رسغم م لعو هال اقرلذ ذ حال بالا ذه زيش نامهسعب لاذ نكلونولا ١ ةصخر تعنورب لول او فو ]دما صوضخماذلو فود حز بيعي رسفب ' رئتسءائلاو تساتلاةمالعأتل او صامد مكدو دخلة صخر اذ ىأ فو لد نيا ايلا جلم ريانا اهييؤائاواس لعن قو

> 

 1 لعرلا



 0 2 هةر دم 3

 فصل درعم اري دي انهلعاق عب اراصا هن !(اهلصاخيو اهلل وعدت لوصالا ن
 ناتو ةهشس مص هن اقف لبح معن ععمف ' هفشقد ' اهنوصوم ناعم كَم 3

 لسجن الن دعب هلو لجل امك ةدوملا امى ادم راعرلا تيوب دنت ظ

 وياي يزن فا مكيدة السل وا ا ارح لحررلا معن نوليش
 اللا نإ راو درشم اب القيو يلا لادن الا. حاسلايلاا

 اذهو اهنائ مدلاو |حدملا امال العتسا )5! ككذو ني دالاس يببو معز
 تي ل 1لال لا .نم لاتض الان اقل لم اعف اسي خط نار صال لاهتسالا
 ةورسضنملا اوال لاعتس| العتس! ذا اما كل ن] ىلا اهشاؤ نأسزلاو
 ان الاذا ليبدو دوجمم او لعانل اساورمالاو عر اضملااه ىو ةيوسنمملا

 0 هوو لا بهن خلو ىمعنأو عازل له ناسيلف وباب ةديل

 فالك . سني ةنو ريس اذد فرح ةرهوإ سنون اكس دريسو

0 0 
 , ير بيشلا هيف سعدت حاد اويل لول لقت اهم مو فاقئا لعمف :

 ا ا قر لوخ دل هلو قديش | لق ىا
 نه ةرمعلا بي هسا سالم أسى مان ولوت ىلع ول وخد
 ن4 نازاسلألهنلا ى ىيماسدل ا«وتورتسللا طبر اجر لع شوبرا راس

 رآها لما نيعلا فير بعلاو سلا لص !نع ةلفع راحل قنعو عم هو للحج ظ

 ممملا جرش نم ادم عارف ةدلطلا ضعب نأ ل بتوو ايسن اوان نابع
 هبي لوقع ىايل وق ةئاصالا ف طل خالو كسع فا ار وو هل تلف نيعلا سلو
 كرينا عنو دولا معن ميؤاوقم للون ىهام صال ناب بيحاو جرسمنتل !ةرابع

 ةفصلا لوهن مث أو هتفصو ف 70
 ا !ىلع لخد اها دف ضخ

 مر رم 0

 ابهمرك ىنامو مانا انسو ١ اسره فرد ا تعرج مج



 ع

  قكئش نيرمالا الو اهلصفي لحاوو ماقا قبردو نعط قرم كا
 2 000 اًماونسل أملا

 ٍ م ان نإل مان لال رب كتل اف هبحأص هأس ىللان قال ليواتل اب

 ٠ لوانلا لشن :ل ةيلعقلا ةسالعد !باوجلا لصاحب يربح ةاجةبحاص

 ١ ا نال يسال هم الع الك اهدا 20000

 طم اجب ار | نيرك ذا موماس ىباك فاعلا

 هاا اكن قكلاعوفرم ارا وربط معن

 17 ربط ىلا فيضااسسامعتاعج هن اراع لو ثيبلان ناز هيستلا

 0 يب ءنانيشالاتاكةةيمسالاضورعربق يلع اعدذلا 1
 ىدهاهإحاف نا اهسلع اخد | مثالى لع ىلا عقر اف وعشت نان سارلإةرثك
 يلا 0 كلاين ]اجا ؛لاهنحاحلا ثعد نبح أ
 0 لو ىسعن | لقو هلو اهتيسصاب ملكت ١
 ظ 0 ا ا د

 ظ اصاواخما هنولو ن الدعمو 1 هنوكأ لحمل ههبسلل
 نك اا مْنَض ل ظ هواه هن اشم ةوتن لاعف < ( هل 0 يا ا
 ا [ بش موهاإ هئفادل هيك ىرن ونا لعل ا نم اوخ سر راد اريهصلا

 جرح قاللاو ارقام قفتم ةدالعلا صا! نعتالف ئرو لاسعو سا ظ
 اوقلاد اق ل ىقث نا تدارعملا ن ةنطاع نولت اه! نوشركلا معر و اشترالا ى ى
 | :داهررعالو ذر سيبلدرشل ىعلاب ثرريو دير سمل جوملا سرلمو ير سيبل
 دع مهضعب نيب نامزلار ثلا ىلع |هتلال د مد جل .٠ نير صبل لسع
 ظ جب م رضملا ىلع تلدول 5١ ل مياقم دير سيسر ارح ئصملا فم سيب ملالد
 ' . .امهفرمت مدعياضا اهتشرج .راع ل دئساو ادئ اهات ديد نايزوحالاك كلذ
 شلبى ارها هو ةايألو لفي امهيقبال نرسنلا مدع ن أ ببجاو
 هيلوق برجا هنم مرئلالو ةيلعمل !ملع ديمي اعا هلق امو دع حارمو ىئدملا
 كرا جدال الاه !ملسنال ىا نامزلاو د ذهل واع ل ل دلا رهو لوألا عن
 الا وزال فار

 هلق ١ ١

 كك : : . : ذي



 كلقيشاوم ىلا هتزاشين اراج تي[ ت لمن ا ك5 يبات 25
 سيرك ذاع ليواتلاكروكدملابرابو انلار حا ركقام ليوان ىلع ك4 ذ ناجح
 هماكءاضتقا ابو توشلهسلير|ناوةلوصوم عووصلا ف سولاف لا ناولع
 فلانه لوسوما لووياد عرب هعجرسو ١درْمم ناك ذا ةراشالا ها نا نس
 2 ليناب هدد ريع ملا نماعت هلوقريسننى ماعبالا ةر وشو هيلاراشاأم
 ىهنن هيلع خحو لخا اهوا ةراشالا سنا ىرير يهمل رخا كلذ ملست ا ىا لاق:
 ىهو لبر اتناول ا ا ناو حرص ةئأث

 دقو الواى الا لراتلان كلا عيلان لا تعابير ةعمالذ اح 1
 هلقن مادتام لعب ةرثملا ةروس ماعلا ةروسىهيلاراشااهكرشعا

 ني هيام ويف نورظانلا هنتي مو هسالكع جار نس ىلع نضال اك لايلقب هتع" ٠
 مانا اهي نوك لوصول نال لوألا ىلا ةراشالاريازيلدناملعار قاتلا ٠

 , أمم دحاو لكجايتحان الرب اصل نالخ ةقيقحلا ىلع سيلابهتيانراهع جو ٠
 نيل بطال ادنعزيقيلرم اعااشس اتواربكذت عوججاو ىثملار درثملا نمله يعي.
 2 جسغلاساصلن طابا ورماظل'ىسحلانع ب اقوه اشيل! عاتخااكلذو
 الوصولاو مالطا سسحلا اههعب نان ةراشسالا اس فالك مالعل اذه ل هلا

 ا ا اب 2
 مس ليوانل افمعجرمريزملا فل اخاذاهناماعاوزيتلا ف نايئل اهي اخو 1

 ىاللابواتلا ايلقته يف نآلو ماظل ارسحل رهو ىذا هر نال ةراشالا
 ةراهوئو مهم هاذ !كه لفؤحاو ةلصل !ةلملو هل جانتح لاوصوم ارب دن

 نامزلاوذ دحلاىلع اهتئلال د مدع ناالار رك ملا عيل هحوال ة نال هز ارح ممسلا
 لاقي نابارح او رهطالان اكو حلا ملسولو هلرتل يعمالد لاهيتسالا ف ةضراع
 ماسموهفال (عتسا دابر | ناو عوض و هماعسو لكى اعاهنل الد مدع كبرنا
 قأيس سس بالا ىفقوت ناب: هلوثو ةيعشولا هلال ل] |رشعملا نال لقب ال ةنكأ
 صتشر ىلا ىلع ىنعملا ةداقان قوت ناالا تامل |جلسنبو ل افي نارهطألاو مالعلا
 اانعي ىذوت نان اضاك ضر اعرسال ل ةيلكل اتا تناعا دارا اقلطم ةيفلا
 قطعم ى اثلاومقلا كاراشاو ف لمانيلفولا ومان اه دع قلعنم ارك
 ليلا: ماهئالاةخل ةراشالاو عبإش هلسوراشإو | لكل ات ىامهوتسول



 ا هلوقد ةيضخيردع ءليلت طباسوب ىشلا نع ةيانألا نيب ايبل ' فرع داهوخو

 ١ ىلمز لشن ه ياألدا ل شتي سمو هو :!,3 ةراعتس | دصنت ئعمراشا

 ةايروماملاث دكار اشعاب أ ذه تاقوالا نم تو ف لامقنسالا نع كفن ال
 اي ازهاشنالا كأم نال ىف ايذ.اشنار مالا نولر ابتع ابامأو
 ناواسشن اةنوكث بح نم ىلاح نم, لاشن !لكن | دوحول او < راقي طفل
 :ثاو تعب وخ ىاشنالا لففلل ا ماكتملاريع ىلا دس هث دحام اشنالا
 د هذ احم (هسوراشعالا ذهب ةسلعف كسيلو ربعال ىلاحا لهو
 وه يحنم ىلاحانامز هلأ ا هورمإلا وهو ىاشنالا ظفلل ا ماكتلارسغملا
 | تابثاؤ لوالاالراشعالا | ذهب كيلعفو هب بلطملا ثدحلا كح نم لسقنسمو
 ' «ةتاماو ةضرلا لصا ىو هيلع اهتلالدراشع اب سمل يساَشنالا ل اوالل لاحلا
 "لاح نامزل اىلءاهتلال د بجاحلا نب ايون ذه ىف اسالك عركولا ةرررض ساهل
 . تاعرل | نامزلا ىلإ طنلا كل ذ نال ةصورعلاهتسلعذ ىف دقي الكل 5 ناواشنالا
  ماودوأكقدحاو لحم ىلع تاّالاو ىنل 'در اوشن ملك عنيول ا لصا ىف بلع ةلاد
 جرعالو مرارخيرسخلا هن داون ناالامعملا لاق هدد !قن) يل ااهيإ ونتخ لاصحأم
 | فكك كىسبلو ىهرلا ذب لت مل ارم | ن اكل الاو هله ةلاحلاو ثبمر مجم هنأو
 ١ اقانوكين هن داذتعالا دقنعاىا ىرلا دنع !ىنعم نولي ناز وكن عينلا
 جزاع لذ نع جرت 3و لسال اوهرمال ان ممثلا نم هرك امو بلطل اىلع
 يلنيوةليضاك رسمنا نها مقل اوت يديم كا لذل ىلع كرف
 ىلوا<بليئلاو ماللا ةشس اون لطل ا ىلع هكل الد ن اف برضتلو بغت الوخ
 ' اكاهاكو كوسرو هدباب نرسسرتو هو بذا هل وحد مهرتفل عم بلط هنإل
 طوابع تين عراشملام زجوايل ل. بلطل ىلع ل د ناو دن اف ليس ىف
 ةاطماووجو ةر دلل اللاب اب سفن لل د ىلع هتلالذ تسيل هنطاوملا
 ن او هسه تسيلو صراع بلطل ىلع هنلال دام هه !أمو نتميرت
 ١ هالة ردم نم لعشس | ام لخ ليلو لوف نأ هيلع
 العا نوإو ماتعالهن ا ملعرر فن او

 9 70ج --- محا + يحس مس
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 زارتخالا عم جمعتلا لش ةم
 7 25 !تمهف ناو تلطل اىلعمسل الدلان اف أ: عضولا لست لاه غم هلوق
 . ىلوالازم ا ولكونخ ءلوذ لبخوهماشع نان او دب ز د حل عبيلرتلا اذه نا

 0 هن

. 1 - 2 
: 

١ 

  5ء _ك 7



0 

 نأ

3 
 و
1 

١ 2 

 ا

 ب

 يرطب ةعوسوملا ىا ةلعافلاام .! اهلي ى لل اهنالابلا سد ىلاءلبثقلا

 الو عاضملا لاعملل ةقحاللاواةصاخلاةّلعاقلا ام دارماوأ ةدعاتلا ةلاصإلا
 اتنومعلكتملا نأفا ذ !!نز ىرص وح عراضمراعن هم الا هلوت ىلع درب

 فلالا ا للو لعملا ىرتتسس لعافلاو جاهل ا ليثو رمح او تت ددع عل
 نلسيإو نونلا تنكس اقررحتن ايول اهنان درو ىف زاملاهيلعو نونلاوواولاو

 سو ديو عود نور 0 ٠
 اهدنا ءجريبعلا ةمالعلا نعش لاق للا اعد! اوف هلوق عضوم قاسم

 تيتاشلاو ناو دقق برو سم الا

 راك ازعوا تريلا نعو اناوص | لسالاق ةسساقلاةيلصال ا رداسملانعاما ل وقس

 لحسام لعفلا يبا نا نم برشلا| ذه ىايسامك ب سا ذهو عشا زو لاو

 هبل لكن مث ءريعل عضو ابوهو لرقنمو | لعئللاسارمالا لوا نس عضوا مهو

 هثنا دعم هلوؤتلقلا ىلع ل كبامهرخعر لازس لكن للا ول تور وهشسرماوهو

 . ميالو عدرلانعمال عاد تر الاى نعم اهتئالا ىعشالاو عورل نم فقل ار يسفت
 ٠ درلااهانعم لب بلم ىلع اهتل ال د عنب هن اىلع مالكل انمي فل يا عيربسمت

 قدشلا ديلونلا نونالو هبط (جلااي لبقتالذإ ظن هم بعت لعند ا وق رجزلاو

 رمالا ةروص ىلع هب ىحضأس لاعئ ره لن ارما ىسلةناف هوت مجملا ناس ىلع
عش حا ىلع ةر دقم مكن لع يسمن عاطل هيلعو 7

 هبي اهر رهظ نم 

 رد سصعوتخ ٠ و لحيرلا رتما رع اطل ىإ شالا مص ناك | ذا هكوذ ىماملا ا
 ال ما سو دير لك داق اق أ تب دلوت ن احب ذفو

 كو
 ينم 2117 قي تمون نيستا لا
 هب ار ععم ها. او موبءا نسرم ا لو ماو !للا ىلع مساق اب !تيبعي تشن ناو

 الوهجلاو هانا ب لى اى اثلا نم لوعفم ىن اكل 'هاياو هبرأقف ىاهن لو خفم

 كيضنلا ناك اذ اهلوقر دارم. | سسل هنارهظي ىلاو قالطالا فل إو هانا ثعن
 1 يي انج دج يب 0

 ظ 7 مالو نم هيبنتل اد ارمل اخو روك ذم ار يضل ب لصتيإ ايم لخدبال لا اموذ

 : تالق ان جاتا ب لكىا هب لوم

30 
0 

 م ١ نهج



 و همك الخلا نوت ناو تؤ
 سالف نزلا لخير مالا اعف نا ايزل فرس ام ملع هيبنت هيلع 00 1

3 
 نبى ا مو لحاو فرح

 ادعم طوى دو نيربلعفدو(خيسودانوتن 5-9

 ايدل بئاراش! اك ةكحالا نم ىقبتال لذ و هرحيلا ضعب ىف م|جااسسلاو ظ
 ليو هش الش وانلاو ناتلجل دو هراقدبز ان مث لوذابس (لوفاول وفن اوغلس

 اهلقمالل ةزسهلا كح تلقنو انبلابلا تف لح مث دع ىدعم ىا راق لببمال ا نال
 111101 ا ا اا

 ىلا نمالو ةلوق ن وللا ن كحلع ىسب هن اذ اوموفوخ عج
 ! رشا ابا نول الم هياجن ليجو نرنلا ف لج ىلع تونا ىورذ

 ٠ انلارايولسو نيرئماو نير نم او خخ هه اىلعىجالاوري دفنوا امل د بكوتلا نون
 تف فشلا وسلا نغلب هلم نال موو اة كيك تيكن انياوحإ عم
 راس اورغا أموهو هلود اجوفم لععلا قبو نين سل! اعتلال
 ١ ذدجالا ع ة اولا ن ااا ابا ع سارا مورا ع

 08 هلو ىردف مال الطص| لع قرخ هطضواوا وثواب لمتسام ىلا هيمعتر

 ًكييصلا رتل نذح ىلع يب جون اثري اهتلانمىامدقن مدن لصتلالا |
 نيرداشلانأ الأ اتعب قاد مسام لا ةدفوواب

 ,ماكلا مشل رااح / ترماي هوحي داركاناو علا ليثتلاو ه1 قاس ىلع
 دقو انقل رمل ابل كرشلا نونو ياو لانويوإ هلق ه لعب هيلع

 كاذملاا هلا ىف تلّسو هناوك نيدرأو نيشحاو درزعازخ هنلا ىلع ىبالاو
 تاكل هقدلاز عضانمب ايفل لاعلان: 0 ظ

 ممم 20111111 00 الا نس ا
 ' ىزغهلوق اوحذا نزو ىلعاو زغاراسن نينلابل اقتلال ماللا م ةليقتوالا
 نيوز تنس قتال ذو اولا اع ةرسكل تا دنتس] دوم املسا
 0 اهعوذول اوأؤ ايلا بلقنتال ليل ةيسانمل ىازل | ترسل ردهصلا اب نيو

 00 دف لحم تلج ى لح دعب اهلشأمل ملا ةلزكلق تش ناو ةفعدعي مهتلقن



 7 17 رضصارتخ يمل امملوق نينلاسلا
 دول وصد لصالا نرلسل !ناواهلحال ماعلا نركسلا ىلع ىس ةررروك لملانونلا
 اس ايامنا كيدرلا ةونيكيراسا ا راهو اسد ضوالاو اهناقواد هوت
 ولو نولسلا ىلع هب بل او "رق نيل عراشمو الثعمو !ن أك (ىبدص نركسل | ىلع
 ون نعا در هتظحالمو لاطحملا قاصوصحليحب نوكسلا ىلع محيا
 حاحا ةدعاقل اي مهضعب دارا لهو لتعملا ىوتنالو لعرالء عب ةوسللا

 ربهغلاهب لصتب ل ىللارسالاةد ايزلا كلن لعب ةدعاقلا ىلع ربو انعم ن اكول
 نالاقبالوالتعمو) (يدض هل الع ىسب هن اف لوتلا نون هئرش | اذامدئنمل
 هل اقام ىلع تاهكمل ءرآنضمإل ىذا اسال لاهشتالاهينا وعل بو ره هعراشم
 08 دايزلا كلئولعانرعم نسل هىراضم ىللارمالا ماحاضنم مان لل و ىرهوجلا

 واو لسا يس
 ىلع يئرما او ةن اوم ماعد جو ىلع هرمنا مهنا عم ةنخل ىلع ىاوُم ةخل

 اننا هل 0 اماه معنساو تاكد ا هر مر ب ظ

 م اةدالو اهنيم مك مارسلا] ةيْلحفلا باج ف بلي ساو ةخلى صراشو ماهال
 مازتلا اب بيجاوراهلالاررسكلاو هلإز ارحو در ىري ترم العف تن انرلو
 , ضعي ل نع امرسلو عملا يف ملا ىلحو اعقل نع اهيجؤتلال نيب الاد حا
 مدنا بنج سياف الر الرا ممت ( هيه وح بياخلا اه اه لاصتا اذاو عمم ىب
 سيم ور ماملاهل ةرر ايام ملا قرح اهني !ىناًيالو لحرلا ماهونع نكاس
 نينيإلانينأو نسنيسب هن !ىلع حرشبو مملاهس جلا مآ لهينس مله لاونخ ءلوذ
 هب دعنم كن اهيرنصحاو برو يعم تن الن او هيل سنمو ةرصأت |عمست مله
 ' 1 ةلوهلر تلي شلل مله ونج ماللا, ىدعتنت ددو ةس زال هو لش | ىعم تان أو
 همت نإإ | هشيو نئملا عينص هيضصتقي اكل ىقس نانود دلو كوفيرأش | تاه
 مما لعومل ا لوف دعس ىال|ءلوذو ملهولاالطقف لاعتو تاهيل ادياع مالا
 مهل و نييومل ا دنس اهييذ ف الل! توبثر ماه فرع لذ نكأ كن ذو عزرص
 ىضرلا لاق هلصو هلوذ ددع هيلِوْس | امييىلإ عجارصالاى معمل لوقف جو

 ١ ذنو احجو ةِشنوادارذارومامل تسنح فرصُسو طعا عم تأه ٍْ

 هئئلحو لأمل د ههرستو نين اه ىلا ن اهاوناهاشاه نأه لوئن انين أنو



 لاق كج اعااك كن اها امو ةاناهن كب ن نا اه ست اهال تاه لو

 مان سيلل اذام ىلع وهي ءر اضم هنم سالو ثيتاههنم لايقبل ىرهوجا
 اهلقالا تهب اشم ةرضلربارصل !قوح لاق لعن بارهألاف نمو لاف مث فرضمتلا

 : دش ع هل 07 يك
 ماو ]حو معان نسنل هن ١ ىذشع عمال ,جاتفملا بح اص لاق ىهتت عدلا مسل نم
 لذخلا مد مرمر اه ءتزه تلد ءاطساذاوشلاك نر ارم

 اراب ائاهونح نئيثال ريض هب اصت اذان لاهم اجريمُص بلص مام لو ن لن 00
 ىاربغالءارق نونلا ف حى عابس نايو اتلارسل ىاعر مس ١نا دهان وا
 ةفلاةفك و اولعم مضي مو اولاعت لقوخ هريعوا ةعاخايض هب لصتا ناو
 (هلااع وشف ةهصو !لاقتلا ةض بلقتف ةرشلو اولا لسق ن اك ذا أس فالذخ
 مث عفيئزمن اب ك!ناسنال! هب. ىدي نا لاعت لصا اش بئارلالاثوا ذه
 هر نر اوهوولعلا نمدلص)مهضعب لاو ًاكم لكملا اع دل عج
 ىاعت لآق ةللوئلل اهب شن عاصربم كلومل < حفر مياه ىلا ىد هن اكث

 دوو اقيم ةبطا كلاب كتذ عماضا قو لوف مكيلع مر مرام لقا او 0
 ل اعيوتاهىرعنل امن يرصتلا و لقا فقوتلا نم هو الل ديلوبلا
 وأ هراتخااب كلاش الوأسالا ماله نالخ ف كسول اذ ون نالبقي له
 مايفنا مدع عي عبار اهعوذول (واولا تثبلق ىرلاعي هلصاىاغنو هليف اهش

١ 

 . ءاياورلافشتس الل لوالا ايلا ثرشلت فذح نيس آس قيل اعنوم اهلقان

 ' "طفوا لفل لونلا نوناهرش ابل ةلعلا ف حف دحولعاهو ان ناك لون
 ثرما ناامإو ا درفم ىااننوماهب ثرم) ناو هلو ذيفل | ىلعارهو ان ن كالو
 بتنادنم ا( نيتاهو نيلاعتكرم نوكسل )ىلع نايس اهنا توم عجامب
 قرا م هجو!انلطم ىشاهب ترما 5 نوئلا فذ حىعاسسلا ىندرعلالَسَو
 ووكذملا عجو اولاعتو اوناهو ىثملاو نادنه إيرا نإ التناهوايل اعت
 َس :|س | اهنا لاو هلرق ىفوا ن النعملا اس ملح نم ملع [هبأنن ملحو لاق
 ل اهتهباشم ةوتلاه اصلا ةوملورمالا اهمورلل كر رل اولا لا
 5 !ةدكص ىلعالا ل جنسيا كاه ن !ىلع ل دي منان ضرتع او اهي احلا: لاعمال

 ا



 هيلعإخد و ههررصتك ف يرصتو ىلاعكى مال تاه افي هداذ كل ]1س يلو
 لخاباب ى!ى اهب امو طعب امهدل ولاتويلع لخلل أم لاحؤالا تاماملع نم
 ىلا جاتا يع نيركذ أم عضولا بس هلم مهف ل حت ىا جلا عضو لدا هيلو
 يذل !ناعفلاقلطلل نا ف عام هلولدم م اهدنا كل ذ مطفي الو هعب ىتركذ
 "أ لو نيعم لعاذ ىف 'ةنيحل | ةيسنل او هو ان اثالول لن هت ابي جنس له
 عراضل اه لْبيو معماهي لرصخلا] 'هانعب تلق تناك ن إو صقر بع ثدح ىلع عمرل ل دي هئاالخ مل ىنلااعضو هوب لخدو نيعل مال اركذ
 ىمام او اسيبو | ذبحو ىسعو سيبو معيو حروو ملعتاعبواز خول قيس ف

 اص اعرسا ممأملا نعاه درقيو لامقتسالاو لاحلا ىلع اهل ال د نأ طرشلا قأيس

 ٍهتيضيوأ ترص اح صفر يعولوو إبر اتوتن له كنيس تا سرا جو
 يخت ليت شس عراسملان) فسم هنا هي ايرهلل اكلابقتسالاو لاخلا لحي

 ن ارينا الق شسموأ ن ا/ار صاح هلو قرب2فلاوقالل ةراشالا تس ىلو|ينوتلا

 نوطعمو ىَماع الشتر او ملقم بخار أحو نايزلل عجرب اهيفرتتسم
 ىطالاجاوا نس ةنسف اعنس / :حإ هتيقحو مظتلا نأ بر رهو لاملام الاب دارملاو
 نامرلاوهو نالا6 هيل الع هنم دارملا سيلورضاحلا: لا عماقتسم اراناوأو
 لَو نم ىلصب نزلوقن مهعيسا هلو لقتسم او ىمام لا نست اسزل انيب ل صال
 الع قا اهضعبو ضامهتالص لاعتف 'ضعب ناعم لالا ناصن ةينلاقلا
 جراصملان ا همالكماطو لاخلا ةعئاو جيلاتنملا كشكل ان انالا ةَْمارلا ةالصلا
 ءانال (هتس اكولع هقالمل نإ هو داو نس به لد ماطوهو كرما لابق نم
 ضعيراتحاو موسم ىلع هنقوتلر اى ىم املا ىلعهئاللا ىال يمس

 تنيارقلا عدوا ذاهنالل ادقتسالا وز اه لاحلا ىف ةقيقحدل) نيقفحلا
 ةقرقملا ن اشاد هو ةييرقبالا لابقسال!ىل!فرصي مو لاح ا ىلعالا مهن
 مههضعير انخاو هبوخ ا ةص اخ ةخيص لاىلإ نرلين'بسانملا نياضياو زال و
 مالا م اظتْس نكن نا لعمل لاوحا لص نالرهاط نب ا هيلع كلذ سلع
 ىحْل ا ةيقيسإنم عزل الهنإب درو لاثملا قح )وهو قبسا لبقتسمل اوايضأم
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 / ريغاشتسملا نة وامل نباهيلعو لاهللالا نولسآل هنا ليفو لال اهئيفتسا
 كال ليثوا دع موفي ن !ىوس هانعذ مرقس دير كلذ ! ذاذ دوحولا ىف نفخ
 ةرأعلا عيسيإلم هرقل ةكيص لاهل نركين ركن أو جاجرزل ابلميو ليقتتسملالا
 1 احلا رلا ناي درواسامراص لعفلا فرس تاب لق كنال
 هيك لاوقالا ءلج لسفتسملاو ىضاملا' نيب ل صال نالا ال هطقنلار يع ىماملا
 -'اهرسكص نقب ساضلاو لوخمم سابا اب لضم اروهيشم او ةءسج
 لهو ميس! تللع خلا اصموسو لوق ىمأملا لافي اك سس هن ال لعاف
 ةيداردالا ىاعملا نع كل لبر تحابيلرشلا دعي هلوو هيئه مالا نود
 ١  ساباالاناوا د شالاو صيعشلاو سنحان اييكن اعمر وخ نا دربال

 0 فلتد# نعم لاو ةدحاواهنر رض نال ىف الو رسال مالك و | عب ىف لصخ ْ

 .الراعاماعلا م دعب لسخت قرنلا نتاوي ىل!ةجاحتالو ىقتلا يال ذل
 اي انيق ذا ىلا هاودا نمل يغب قدي هئاواذتسارمالا معوق وول
 تولت | لئختماللان اف البر بتل كتبحوتخ ف ليفيال هنا ىلع ةيضانلا ال
 ىشرا لو دعلا ن !ىلعو هاهي بيكرتلاو كمال نركت ناو ناتلهج بيكر شل اورمألل
 ة دحاو ةغيص ىلع يئاعنت هلت ناعب هلوق ناضملاب رعي دافاول خا
 ن اف نبللا برشتو كيسل الكان الرنع لعل ' فو دير نسحا ايرخ جالا كل ذو
 كلام نيار ات دلعتلا !ذهو هم اواهري رقت ناغل لوح نيبيلرتلا نمالك
 ل ا داب لبلد راو ايما !ءالأبس هليجحو

 ماهفشس لاو ىدنلاو بهتلا دراوتل تعا سالا نا ابيرذ ملعي اكدر هجلا ىلعدب
 وخ ناعم هيلع بْئاَعُْيب لو ئعأملا ابو ككل كن سإو دحاو بيل هيلع

 «لعةفاضالاو ةيلوعمملاو ةيلعافلادراوتلب عاام الانا نحلاق اهلتعم وأ
 موسغنتاله ّذهو قفالاكررك ل ل! لاش اهي |رطن ىتلا نكامالا ةلج نمو
 ههاشم يالا هيشا لاسقشسالاو لاحلا هيلع در اون ودك[ ناضل العملاق
 يضل اه لو نسخ ايإ بارعالا ف كارتشال ك1 د ةيضقو هلو ءافام
 ركذ هاو ةراشال اءالوركذ كل للرجل با حالا بسم تفاعلك : نآرل يول

 ملعؤتف | ذه ممالكن | م هش ازئالأ# كلذو عراضملاب مريستلل ببس هنا

00 



 هتلاصا كل >هيضقو لوفي نأ ىغسي ناكف كل نكس سلو بارعالا كارتشالا
 كارشُسالا ىنجملاو هم الة يقي ليل كسه دام كل ناو +1 يكب ا عالا ىف
 . نلمهنادررا خلا ىاعملا تن كال هلوقرس لو مل اصالاهحبو ىلع باعالاىف
 فسح | امالش ل اقي ناك ريغ نم وئلاو ماهمتسالاو ىكنل ا نم لكزس
 نسحا امو ماهفتسالا ىهشناماهشيع دز نسحا امو ىبذلا ىف ىشس ىف كبز ىل
 ب |ءالهنضتقملاىاعملادرارن ناذخا ناكا لهو بجشل او رع ولع كنز

 لماوعلاراهطا/ هريغاهزربم هلوقةك اضالاو ةيلوعفملاو ةيلعاتلا هاما جالا
 عضم او اعرف هلرق عئرلا ى عطقلاو م١ ةيهانلا الو بصنل ىف نا سمة ا
 فرصا نب ءاتم 'ضعب لاقو اهسس لص !نويفولا ١ لاتدنبيرصبلا لوكأ ذه
 ى هلوق هب عربوهف جالا نال يدنا إو هه ببسر بغي هذ هدوحوا لعملا
 ؟ر اضم او فيرعتبلاب نصت ريكس ابامؤيس ن وكي يمال نال صيصخت اوم اهبال |
 ىئاَسالو وسو نيسل اره ل قتسما ناسرلل صصخ و لابقتس ال او لاحلا اخ"
 فاّضم ا نم لضتسب ونال ايساالانولمال فاضملا ن | ةئاضال ابق مهلوق ! كه
 ىل وجمال مملح كانهم نال ينال ىالانولتال اهالكو اصيصخيوا اقر مث ويلا
 صبا نيب قرف هناولع هيشالا ةلاصانركيإلوا اا الانوكطال رمال اءومي
 مدح ا زةقيقح هن رك ىلعامإو لرتشسمن ياش عراشملأاعنلاو حلاو
 نارك يسال !ىلع لخدت !ذئن ال مال نالا ذسال مائل وبكو ملوؤ الصا لاكش الك
 مسن! ن احولعن اب لاو ل هس مهل كير ناو نع اعملى عو ةرمعل كا ذى
 مافيا !ةيسنلاب لتفيرتع لحن لش اهصخ ال تاكل قلطم دارملاولا لعاقلا
 مم موق لصا نال مي امل ةيسلاب موق لخ 2 للاري لقنو أ أظفل نأ .ادارملاو
 ه درو هل. ةاهلبق, وعلا نكاسللو اولا نم ةلرحلاتلضنفو اولا عمو فاقل ان ركس
 نم هدراماو ةييبتتلا ف ةلعدسا ةهجنم هدرا كلاس ني نا ككامئبأ
 بهذ ليز لوثت الشي ىم ال! نالق ىاثلاو لوالا اما ل اقف ب | عال ة لمدن | ةهبح
 الادألم كلاثل"امأو ضصخت دتز دق تلحد | اذ افمدعسو باه ذل برق هت
 درطم سيلف عبارلااءاو وللا اوجاحقو اذا ماللا لوبثى ن اكرمس ىمأللاو
 تلو رك اوهفرشاو حزم وهف مضلل لعاتمبا ىويوص/لمولسول
 هلحال با ءالاب ىجاع زعم ضرومالا كلن ةهباشملا نإ اقوم بلحو اللف



 اوف سما مع

 . ماب سيلورل ان امن ! هركذ املضاحو اعل ! بتاعت ىةهباشللافالع
 ىف ببسل]و كسبل ةععبرالار ومالا كلت نال لهي ال هم اًمريد قو هسنل ىف
 تا عماجلا كرش نال هب الويل هيرو بترو ثب ئحوسالا باو
 صن هنأ الا بأ الإ ينتسب : منو اهبل ىشن ان كلو مالا بسر ه ن ولت

 ميس( سارق نأ هيو نلل هبشلا نس اذ قي. ط كة هباشملا بسس قاحلالا ماهبف
 ردع ةلعلا سايد نا, باهت ن|ال 'ةلعل نس اق ناكما عم هيل[ اصنال
 ملب لوقا فلطمال باوعال/ ال اهزيسال تلى اعمل در اون سالا باوع| ةلهنال
 بسخانئمال ا ملعو ىعملاهتماقتس ![ لهب دارملاو هنأ ع اهلرخد دعب ىأ
 «ناضم هبلعتلخد امن !ةفرع نو لب كل ىف عم ناكم | فان خالو ةغللا

 ؟دلابلملا نيتعوضوملا ىإنيتيبطلاهلرؤاهب هز اضملا فرك ىف رودالذ
 بلختلا' با نم يه له ةيلثتل ا ىف طعئاو هرم فو كيف العنسي | اوس فللاو
 لعهجإمااءام غااجازنم اهل نالوإوق بلطلا قلطم ىف كارتشال !ىنلمو ا
 سلو ىلعاماو هظفل نو دىنماملا ىلإ عراضملا نعم اهفرص سدربللا لوق
 الهه الف ن ايحوب !هلقتاكه انعم نو دوز اسما ىلائضاملا ظفل قرسن اهنا
 نيرشلالا لوقوهو امو م نم ةبكرم 1 ناب لوقل !ىلع دك اا اشنأو لشلعتلا
 . ياعرصتقاالثم ل اقيد اك لعتل ىف ةد از ىل | ماتت ةطاسبل .لرقل ا ىلعامأو
 فقحيإ ل دا نسةسيزحلا ىف اخد !اهنالو الل اسال ويف اذر لقا اهبالورك ذا
 ظ اهوداك شعب لعنلا

 لتبل اربخيو ادنسإل ! ىلع عقرل ان هلر هربدشف ىتعملا اقبل صيصخل ىف رييغتال هن اب
 0 0 مت د ب لين دل لم املمم - نكم | مرش !مالكالولو تبان نم ى هلق
 طياملالوا فاض دوج هلو تن انى ةعوجلا فرحالا نم ى!تي ان نجا سم غلو

 ل اهلوا ميو لرفرهوما ذل | ديه عوق ملعتو انربر سحرنو مركارغ

 | وت دئانو اعوام دقو لوس ناموا ن احوتفم
 ملمو سيفوللاو ماشهل ىرعو ىلو الا لسقو ةينانلا انل اوه فود ل أن |نمىطلل

 ا

 . كاان عهحا|ذ !اين نييرصبلاو سبال ماظاذه هنعاهياكفنا مدعل

 ؟؟نيضك

 . نا وبل اوهرهش اهنا اكيلعر اصتقالا مهصعب للعو



 ام فاحلاب فيفا كل د لهفي لذو رهط رع لوثل | ذه ىلع كاكفنالا
 ل زو مهضعب ة ار كإ نمنح نب|ه اه>أم كل ذ نمو نانون هيفر كت
 مب اثلا هلا لوشن نم فو للان ىلع ليلذ ةاوقلا ه ذم ىفو الب زتتةكالملا
 أاعت هلوفرهطالا ىلع سو ةيساثل انونل ايه امي' ةروكذ مل اةارملاو و ذلا نال
 اهتاصنالو هلوق ه حا نكس لإ دلو ىن هلصا ماع ارق ى نيسوم اى يكل ذكو
 ةزسهل اى طرتشبف هيلعو هلوق غن هش الع هأوقوسم :1 كاهن ىلع ىادب
 ىلع مالطصالاو الع كراص تب ان فا نال ةراسعل (ىف كل ضرعتلا ةجاحنلإلا
 تنال مدقنام مملال اق اها اهريف اهنب مهفب ا/قحة صوم ائةعلا تاذ
 ارك لم ىا هدحو ملكتإل هلو ىد ل! اعس منع لغغو كلذ لهجت لق بلاطلا

 لا عيال ادرار ديك انااا ل !

 2 ةعراس ! ف حاراعريضلا لح ق لص بحور هرك ام ناله اعراس هيلع سقو

 نحو لوفنام كلاب ناف مرلاو ماقارنع كتل نركئاكةزه نع زرتحاو
 نيو عراضمو نعوم بانل زمراقف مهى نبام سنن ماحتالف ملل
 فيري اوادرفسىا ةركنل ابهليو انل ملكت انس احح حيو هلوثو ضام اه
 ل ىعفبو | اهتاناعب لماعُيم ىعم ا ةركنانق درهعملاو هر !دهعلادش
 ولالا ع بصنو | ادحوت مل ةرسهل ا نولي ملكتملالحرس ىاةردشملا لالا قل
 نإ ةرابعلا هذه نم هاطوإ | دعم سر مطتإل هلوق هربع عمال هشلحرو لاح ىف نع

 كلارا هردععم ملكنإل هلوقرر ع سف الئغدعم نسوملكتملا عوجممل حوضوملا .
 ه«يفاروطس لعملا كل دو لرش سو ملكت / مالا ذه ىف نونلا نارهظب ىذلاو
 نتف اهو اانا راررك زاب هريشو) كراشلا نانادرعستل ازا يا

 هكر امملاو اهراس هن رك لاح مطنلل نونل |ن إير يشكو كل أح نب ادعم هما ةر
 .اؤسلاىلءاعم هكراشم نمو مكتمل نولي ناكل ذ نم مزلبالو ملكتإل اهتوست ىف ديف
 ملكتإلد ىااع داو لوم فنمطع مارا كوق لما لف قر نيينعملانيبو دصقلا ىف
 لجنس اهالابثو اعدإل ابسعو ١ قاولا بسام! يطع نوكل سنن مظعملا

 هنروكراشب هعاش !نالوا ةعاجلا هلْرْسن هسفن لرش ٌتيح هذهو مسن ملثعلا ْ

 اى هاه امطحملا مهدعل عجلا نيزاهير وك د ملال اعنسالاف هروما بلاغ ف 21

 ىف دريل اون ال لوطملا ىف ان هيدتعل ! مالكلا ف بطالاوبباهلىوهلشس ىس
 نيو“

, 
 الر

1 



 مالت ىلحلا جلا ةالف ه دح لبر بح, دانملاو هكالملا ١هئد اشاماو هريع

 لبق اذ ينعم نا درشم ذ 'هيعجلا دعم عسوملا اذه لمى وتم لسن
 اغلا اغتسا د! تحبو لوطملا|ودعسلا موصل دفرظن هيفو

 زاكأدحاو بكر أماو لجل ابكت نالف هما وق أو دساول ميش | تسال
 [١15 ىبلا اهبا ا اماو ز اه هناوهلب الما هئد اذ نع هلثي - اوحلا والاف
 مخ إو كتماو تا تفلُط اذ! بي اهلا ىلعط الاس يلقن نئاسنا
 0 افا اهإو نانا تبان دس ءأسا ازد ما نال 8
 00 طل نلتيبا
 تلادبرا ارطعتلا عجلاو ملقل ال عج ارو سير يدم نا نو عسيآسو هلقلاو ن
 1000 بقا“ لل ليلا دخل ادا
 هنا ا ىلع هل ال دلل نونلا' لهن
 رافو اور ىاان قلطسر ال تاغ ةلوقمللا كلر دن اهنجر

 «لوقل اقتددسا ف لعئس ايلا نأ دري الف بناعلاظ فلل / د ارطأو هرعوا اه
 ا يامون نام اها  رد

 وجو هلوقن اص لاكؤ وه نم نود زبخ ص لاه اواتسال
 ْ 00 ا 1

 1 ا رجس زفر اراك ذا ١
 مرقتوح نأ نييرصبل !به ذمو نعم دب نيعالاو نمقب دونهلارغ ض

 ظ تا 4 !درفمى!اقلطم ب [ئيلل نولتن اهلوقه درت ميفونلا الام
 0 ال كل دقت باق ظنت تاودلاخ

 ٠ سايقلافبنومو دم عيحجا اذار ويبدا وا

 اهضودنم مرقنخ اهماظ ايو : والقتل ئ تالا سوس

 00 طفش وح كراج او لش اك يششحلاو موشن
 لبرانلل من رثن لاحرلاو لامر مرثتوجو ةنيعجل وعم لع ل نرش ماشا
 2 وت !لنهل |موقنوتخ ها فلاير ةساخ ةيش' نيب الإ هلو ث هع اجلا

 ةطدادعلا هلتدع ناخلاور بشناق يقحلاو ناموقت تاادهل اونخ :

 لحنا ةوقياه هيغل يمانع رلل اع



 درت باهعلا نا ىف لعنبو ىنعتإل اير ور هل مل الع يميل الج نيئارم ! دعي هيون
 ابهر ةيئح اب نالعفب اه لوقثو/ ةيفاعلا ى! ني !لوثوهو اهلوصا ىلا ابشالا .

 هبو لوالا جروملاو سش ذابلا نب لوث وهو نيكل لن ولي ظفللا "كه ناف ظفلل

 حاتم اهلعت نا اهلامو هاش كلا ذي حارع صقا هعسر ى.! نير عل اق عاببسلا اج
 هل وا عبو هلوذوه هلوؤرضصحا تنل اع زرسابجررت ناو هخج اح ايخبت |اهلعل
 ىئأبرلا وفر صعب الوصا هذ رح لكن اياوس لوق_ر وك مالو ذ منين اسويه كا لا
 يلدز ىئالثلا رها دبا زاهضعب مادلو قتلو بوله ب نهم او لس امد وما
 قبو موق ناهي ءاعاذملاو رشي : هللاو مرلس لا قالا با باوبإ هلال ثعو
 ١ زمالا نان د ادعؤقناجال ها ةغلوهو ةنوهشلا ةغللا ىفكاوريغز هلوا
 وذ ع ارخ ةئالُثوا قلطنا ونش ناذ حاماو جر كت رلغ دحاو ف حاس / اهم
 نان اقنالرسكل وايل مدل لري هبا زرج و خرم
 اهعشافلارسلاد!نمب علا نمو لصفتلا ماع املا لرالل ل كوأاذهو

 .اضلا سس ايقوانل او د اقلاو داصل / وان ارسمل لقو حعخ ل ىفيف نيعلارسك
 رس نفيرافر سلب ءاقي مربخللا نمو فاقل ذب لشق التسوق يف اوال
 مع داراحز لكي ساكس رد فنلا | ده مث ناتكلاعان | اضبا ةعراضملاف

 .رمهلا ف لحو >! وذ اهلقام ىلا هت اذن دعب ان |تع دادل وت لاعتفالا ان
 ةروسلم همم ةزمهل اناث ءاوقاهدجلام كب غاهعانغتس ا لسولا ره ىا
 س ايفل اوهو لس | ينب ةخل هلو ةقلا نم صئارسللا و رم لق رصف الا لع
 ! يبرر سشنلا عب اهل ايولسب قيرهاو لذ ىقتسس ىا دسإو قب ماوخاذلو
 الاعفلا اويرص مئاه ةزمهل نم اول | ق ]ره سوهو اهئنب قب هاما ىالا ماهإ

 حجب رخل اولا الث حرحد لشم تزاص ايلف قيرسب ىف ةزهاهنولا اهرذ ذحلعا
 ارارتحا ةيوئيمم هيف ةرسهلان أو هلوق قيراموهف قبره إىل اك جرح لم و هت
 ةعراضم لا ف حجرتتشم هس إو ىساجونال ةرمهل ١ لوصوم ا عا 6
 نيلثملا د حا ف داك اطل "مسا هوأت تْد ذح عاطنسإ هب امزصان ال
 ىساجب عابر برسيل وذ عبطتسي زيدا كة عراسعم خفف تيسمو نلف
 ؛ اهلا نادإكلوق دع اوشلا ىف لخد ن |سجل د اسل !نالا سنس االف هلوق
 فكه ماه اطار قارا لصالاو س ايقلا فالخوملع نات د از نيسلاو



 | ١ حاتفناو لصالا ف اهلل افلا ثبلق م نيعل ا ةع نت الشم عوما لصال نال
 ١ ملوح هذ نمىان يحل! باه ذ نم اسوعنيسلا تير مت ظفلل ااهلشام
 |. ناهتو تنهوت تنكس ام نيعلا نال ةلعلا نم بهدتإب ناو نيعلا نمر | نيعلا
 ومر ومصع نبا لوثل ةجاح الذ تعطاو عطي لو ماللا نوكس لن ف لهل

 قارضاملا لفل عصبإل لب تى لح ىتح نييعل انع اضرع نركتل ث ليز نيسلان |
 ضارتعا هرالوريظنلا مو دعم خا نو د لاح لس ساضوع فا نوكأ

 تلقناهنالف درموم نيعلا ةلجرادرحوم نس ماذا ضرعي اا ىشل انإن درمملا
 اهاتعبو لاعف الا هينبا نم اسي اهبالءاطاو قار !اههلصا نان مكحح(ءاو سس | (هل ا ىلا
 ا, ضرتعم هدلأ ءاطا ض اغا تتلو ءاطس| ف هتئاوند لش اذكى عرلا دعب
 .لقيإلو داقنا عاطا نعم ور لف عاطس| غم نان ةيراخم ان عر ببزلا نبادلقت
 ككسشهام دوجحاو ضن | عاطا ىعع عاطسا| نآ ب علا نع مخلل ' لها نس دحا

 لحي ا عاط تلى ون ١ نم هعبت نسو ةوارطلا نبا هلا به ذا هحئد دب
 العن داقنم ءريصجرل (عاطا مهم الكس نركب نإ طعيب الف لإ ذئو داقنا نعم
 . جسارباقلا ا تح نس عاطتسا نعل علط) نعم لاف كل ذكن اما ذاو عاط نم
 افسااعج ايا جس نوكيف تعطتساو ثر دذ لا هن اك | داقس ىريغ تربص يعمب

  لصالا نويموكلا لافر ىهنا ىزحالا نبع ةطفل لكن !ال نعم اهاقنلال «لطأ س
  ىلسصولا ةره عقفل فيعصوهو ةزمهلا تعطقو الا ثك ذح لاطتسا
 وخؤضعلا ناكاربد فنك حا عراك عا اعف هلوق بجويربغ سر ايثخالا

 - سدؤتلاى اهتم الكر الا هس مالكا / ان - او ماشم (هب سيل ضرالا
 لهيشلا رشسو كل امزنا لوتو حتلا ةر اش او صالا ىلع ولون اعطق ى اد
 بهذا صال /لباقمو تانالإ نوبه لصتا ىلا عراضملااس ىن اللا فس

 باءالابحوم اقبل بعم هئانس ةفياطو هيوئسر د نياو ىليهسلاو وف ساويلا ٠
 هش نب ويو ضع أن هررهط نم عبو !مماظ هس ناو لإ | فخ افا لن وه هدف
 قاسام]عيلا ىف لصالا و هانبلا نال ب اءالاةلاجولعابلا لاحم دامو ىصاملا
 ةلاوهيش كارمل هوم صدع ةبساثل او ىدوجو ىو الا طباض نالو مشل امال
 اسالا قيال ثلا نوملابهلاسنإب ضرومع دش معن تنيإ هبشلا دا ظنوا
 راهلالا هو ىهننا ىزملاهباش ال بارع انف هحو جالو مهضعب ةرابع ثو

 ْى



 ..اةلزنم تلزن ثلا نويل |لاصن !بيشب ضر وع ه دلل ث فيو باعالاببس ناو
 ظ لل كام اسل | لاص اوهو هلو نع ملت نعرسو لحال اىشل اك كراش ]عقل نم
 | زعل دعب طررشب هبا عال ضيفا بشل انا لوال | نيرم ا تل امالكح حب دقو
 ظ ظ مع نم مزمل ذام لرش تاوفسررل ذم ا تشل 115 كاف ذتف ضراعم ا دحين اذان
 1 نكي شاطورشس سيل وكذا ةسشلاناانلش قالا هلو ورئس مدع لولا
 تافدقو هئانلس و لعافلا سا تايح لع ىلا هدم و !قايروك ىلا هبشل نا ماس

 00 او ام جما
 رجا تاكرح ولع ىرجا ريلي ال مام او هبا و درص اذى املا عش أف تاكو عيرا هي
 نا! مىبسومو ىنخلا ةمالعلا انس هل افدهيشا اما لمت انكشو لعاؤلا
 ىكيكيلو مث املس و لعافلار مات اك ىلعن اي لاو صييصل أو ماهيالا هشسلا
 كلاب نبا نعرمو مدقت ا ةسيلرتل ا ناعما بقاعت لن كلاس نيالا عيش شل دنع

 0 اهاملاقيناالا مهللا هش انلسو لعافلاج ان أك حىلع راض ملاكى ديو نماملا نإ

 ] 5 ,  ه له ةلاحلار تعا افاون (بيجاو ةيطاخحلا از عجلاو اوو أنيسثالا فلا +
 ا  قحو سيفنتلا ره نور قم ا أني مزلب ونا هيك اضي ادرواو هقياو يملا ويش
 تراصو الاب تلصن |( نونل /نإنرلذامو نونل نيب رمل ا.تيجاو ةمزاجلا|
 00 عجر والى ادالو هيلا ةحاحالاهربدفتو ف او كلا بارال ار دعت لاك
 )ا ف ليلعب هنالول وث ىلع طع هسا وال [ىض املا ناعالجو هلوق لصال ايلا
 ْ ايا زمالا نال مشعتلل داتحيربع نركسن ! ىلع اسلان | هيلعدرسو نرلسلا ىلعاشلل
 ظ بامن |نئمو رهاللا نركسما الر كمملاونل !ىلع ىسم نونلا عم ىماملا ناويوتلا
 || ىم أ ااس ف ببسل اوه ىىل اهيف تويم عبرا بامحا مدس اجلا نأ لوألا نع
 | ملماتُي اعوجر ىلع نطع هنا ماضل مدخلا انش لافىنضرل مالم كضوب اك
 || 0 يب .كام با اصركذ للع ثالسب لئع دال هب ابن لصال نان لستر هيلغو ىهتلا
 حدف ل ممسك كعببو هأعحف نم .اهاهبالاهعية بيل ث هلاك اوه هاهو رس

 يصح 0 لعل | هل هولع در وأو رب لو ن ركسل !ىلعو هلؤد نيعالهو هلوفريشلل
 4 «ةبهينولالاصن|لجإ لخن3:3 ىماملااب نا ماسشالف ال !سشن ليلعت برا

 لا لحلا بسوه نولن | عما لا ليرش نا هلصاحو اهريم عمواهلق ىس هنا .



 00 ىلابنب| ضع نع باوحلا نيرمأام سلس تاي

 درنق ةنلالا ةلعل ا اماو ئلسام هبفف نركسل |ىلعاسلا» نوك لمعي لبر| ناو
 . ليلا قون عيقفل ىلع يناضك انو هفعتس اماببلل اسس بازيلا انو لع

 كيف هوئغو سيهنتلا 0 جلاد او ةيشارباص تيان موزلاساو هب

 عج رانا ماوه وهل قييامدسلا ةياغإس الو/نانالسا هلراصدق- ارغالا
 فلو نلل بصنو مرح ف عنلانوكيف الع ىلاطفل هيفرغ إف
 اله هلوق ةيلل | مال صقل اواولاى 'تصعنو ماوقاب عم نولي الا لءافم
 .(للودلوتنس /4وهر ارم ذهن قلعت ةيطاهنال اوفر شل وأب نايات

 لحأو عون نس نيلو عم ىلإ ىلعسال لعفلاد !درالف تملا ىلع لد امسالهب نا
 و كاي لاول ىقبالو/لعنلا هلع تركذ دقانهو عاين الا

 001 الام غاهاايجلمال ا دو ريمرلسو ارعن 0 ١

 ىو هبيع عج مهب ابكو معد وب اه زرصفم
 او انتو دويل منجي بال كمر: دنا ')

 وابل هت ىو اف عش وم|رلاسكب نيرادو نعجريوهل لن ىورو
 ايمو ةيضح عجب أو ةملتملا ىو ىح عم درهو لاح سافل

 نون بق لخدبل ىاكو ا ناكل ا :هلوقه دار هيكلحرل !لعخ
 سهلا بيجاو بر اقا طبلسلا نرصعي هلوثأ هم العو | لسا ا مضروك هلا

 تناول ةعوضوملاةوسنل دوش هاا تيركذلل تيحتسا انالانون[هش منا

 الطصاولرملل/نأن ب انو تنوملا زن ىلو الا | اهي دتو ا كم نهيفل هتيم م ]
 راو نابح امحونا مالا لاق سال ارا ىاأس تف هلوق ثوم اع ةوسسل ىلع

 لوهران كاهل اوه: «دئالت لا
 نيرضت هلم ديلونلا نو /بفاهكف ةرغل!ىنو نس ضنوهو نينكاسلا
 نيككاسلااننلاةفرايتو أب كُن ىسرافلاو حارسلا نيإو دريم و سس لسع

 0 اولا حاجزا هبسو قارا لو تقطر

900 0 

 ظحال



 مآلاب اال شمالا كنع نويل اىلع هيكل بت مو نا جلا ع باول !ىفهل طحإل
 .. . ”انالع لفايلع وشل اهحاازنما عم جالا بولا 40
 مهيب مناف اعفلا فاطر طتاارواقن عا قير - را تلال تأ
 تايس |سسسسبل بيلرتل ا دل الاو ليل ل |رهظر رثتاعو بيس قدا ولالا

 هين بيلرتلاب |ىللاصخل ىذل !هصئاممصملا طخنن تيار دقو (هشدو دعب ل مهئال لا
 "< دلل ج هتقيقح نالت ومرنمحو كشعب لمد اهنيب مزالتالوانبلا ىدسي

 مانع يف ةلعا دعا هرن دينيا قيتيانل الا ذه ششي نب نو دحاو ةيك ٠
 ند. فولا ى بيل تاو فول ا هس امل اغوا اعاد يسالا ان نا ىرشالا انلالصإف

 دان ناوهف هب قيلبالوالص | فولإو لجو الو هو ابل بيلرتلا صفا نبا

 فاي و الاو ىفتنا يالا صياصتسنم هنا ىزئالا د يضئقت نا حنس ا وا انبلا
 لاواذحا (ىلا لن هنا ملعب م ديلوتلا نون عم ب ءاولهنال باف طسوتملا مذا

 نونا هسلس ام ىلع اولا ىوطن ولا نسل ىلع ب ءارلو نيرضت له لس هلا ٠
 دنع ص ةنالع ديا سفول الي كي هلو كرما رعد فو و١
 هيفا هكوملاواس دول |دنع هئرلاةمالف عوجير هي نونلالاصنامذع
 ' تددزو نونلا ك ذح لعفلا ىلع فقو ا ذاق نو لير (نلعمتلاه لوقت
 اًنوووالصو ءلأح لت دب ناكولو نولعفن له تلثو عقرلا نونو هخياواو

 يي اسوا مالا يسارع طاش ا
 اًننرالاو لاق هبطافأ وأ هجر اووانينث ١ قلاب لصتا اوسافلّطم لوفر دا
 راع فاو حاجزلاو شفحال | به ذ مومو ديلا دلع اسال هفرل ادن ف ليش
 نعر عر اهب لك ذاق لعفلا صباصخ نم اهنال ةيلعفلا هيث تد[اهلوقجاضنالا
 ماهبا مي قسملفز ايقلساللاهب سلتك نال هش تصقرو تالا هلهباشم :

 كئسملاو سيئنتل !درعنورتملاو مر فا اسمر ناكهنإب كلا منباهدرو
 تيسان اهناةهجزم لعفل !قيل ره لي اعلا ستخناهن ل ةسشاشاب لا
 .يكاتلاوهو سالل اصياهانعم ذا ظفل كس ان نونلاو ىنعمو اظفل لعفلا
 نسيطاشل لاق نوئلا هيلع لخدت نا لاق هل اب اعال !ىلا عجبه ذو هلوق
 ملف ماكتملا ان ىلإ ف اضم الى نسمالو بوعمال هنا انهنراعامل الع قْلْطب نم سأنلا
 لعنسإو نيفنصلل ار شكه قي بيكرشلا | له نولكال او هلوق نسل (نيب لاح



 ؛ صو ىثمملا ةراسملاىلع لق لاخداويدو هس 07 0 اطل ظ
 فنحاد عسل او هلشرو ثبثملا ىرنملا فرضتملا لعمل اب اهص اصتخ اىلع ىنغملا
 صفد أن هلوق عجوبلاراشملا نا عب ٍةراشالا ساد ارو !نعرا تعا مدنا هلوق
  نتانيباهبت قرفالو ةطاخلا نو عج او اوو نيئثالانلاوهو لصات اهييبو هن
 3 لاول العفن و ستلب السل هلوق هل اقم ىلعت اسالعو | صال اوه اهرب امض نول"

 دوس نينئالالعو عمو ةتوتفم لحاول !لعث عب نونل نال سس امل اال لاقبإل
 (هيعاه د لق ةرسكل | ن ؟ ىلع ئلالا دوحو نينثإلا | عف عي امرسكط رش لون نال
 لاقي اهباويحلاملعُي ليلعتل !!د هنو اهزينَيل اصخالف تكول الاحبه بو
 كتاجاوحلا ف ليشو ىلا تيثب اكصوت اب نيرضتل ف واولا(قءاىعش هنا
 فضلا عبواولا ن دح ن اضن /ليشو نيدكاسل 'كاوجا جوس لسة دن تلال
 ١  ةفيفحلاعي نك 4 كلالاو ةفيقلا ىلماسابق هلادتنل اع ف لك هيلع قمتم
 . يسع عملا ىلعزك ذا نينلاسل !رافنعا نا ئاهيلع ةلشْتل !عماهث لج ساقنلا
 - ىلع ةتابلوتلاىلعتالاو هملارتشاب لوقل !ىلعةلحاو ةيلكق [هنوكمدعل هدا
 | لو اذار نونلا تل ءلوق لاكش الفك ذ طاش مدعل هدح
 ١ ضاع العمر نارا الا هبت معدل نرنلارماث | رسكأا
 '  داشالاسسىال يعل ىبم هلو قر ابتخالاو هرقل اوه البل "سره اولي ىلب
 ركل ةعاجر يضل ىاروكلل اع اجل ءوقدلعاك ل يمل! ىاالعاف لرهرملا لوعنملا

 ] ناو ليلو دود ف ذى تمخاقا عل نون ديئولوقنيض الان وح
 0 لع قي يلونلان وناهملع ل د تف ىلا ذا بارعل !نوننال ىنعمل اهم لكادأك ميج
 ويسلم ةفيفخ بارعال !ن رو ةنكاس ةشيضحتو | ةحونضم ةليقث اما يكونا نونأل 22و

 "يلو بمانريلع سدي تعم لعتلانالاخاوذيلوتلانونثيقب ذاف ةحوتمموا 02323 جر
 تا همالع نوكتر | لصنال ةيناثلا نال ةفو ذهصعفرلانونن |ةرورشضولعي مزاح 023ج
 - نايزالاو عيرلل ل قا هيكل !لصا ىلع باو ز ىاتانون اون لاقشتسال وق 2
 ١ لصانمنينون اهنسو ال عر اضملاو نندتو مام[ ننجاسنل اوه نالدع كيكو تلا 7

 الحر ذعنو لاقول ليقاه دم نذحير ذعتو لوقف لنإز ةدحاو و هلكل |

 هيلا لام معلذو اولا ساو اه نايتالا نم مصقملا اوف نونا ام!ىلو!ن عز

 ماليالذا طقفاه دحا نذ حرر ذعّسال هنا مهوتلركاس لاةولهت ١ لوقت ناكل



 رمال ذعتل إديلعمولتط ان اىلع درئ لكم ماحلار عتاب نال |نم
 ل | اواولأ تكُذ 00 ا او

 ان اننا هك هاو اولا بقت ةيمل 'ضو علو صال لع طفل هولا
 اهرع فو نيا عي دتاها يضل ناكل نهي ذو لحما ىلع لد تل لوق اهل
 رماها ا دا لعل ال دلل تيم امنا هجولاواهلش ف لح ام ىلعإل
 كرت او ةلكل نيكو ىلا اةنيهلا تي دعمت ءلوقاهل ضل ا ةس انيس قلن

 تيا ل مال 77

 0 امل ال13 امو نيئئاسلا انتلال ام اوواولاثف دحمت تن كف

 لجل ف دخلا معان علفنملا عفد ين ىنخيو فرد زيت عم يتلا درع
 دوام ادب وت راع 107 ىلاريضت فلا نا عب

 نبلاتملا /نمالكن | نم نينئامل ىإ حلا هض "انين رانايهش رو

 ا باوالار يعوهو مراد (لجال ن وسلا ف كح موزحب يرو لل
 كنار ذقردكدسي اد شلاق اق دوف
 1 امهيلع ل وحد ىلع ىنس اري لفن نيب رم هن ولان ا مهضعي

 0 |نمئضرلا لاق ام ىلعر دَقم با 19510101

 0 اعالار دقم برعم هئالثل !فرحال 'دحا ىلا كسسممل | دلوملا
 الا ةثنولاو وكل عجورك م اهل انيق الاانا
 لبرإا خبز خس قيلي الر دأ هب قمل امو كلا نعىل الا اعفلا دمك ان ن الرظن خيدو
 اما /وهلوو ناك ا. لم ف د درهم ليلا[ مركب دصقر مهني بيجو يلع

 ا ل لاه كول هع ٠

 برعي ةرث اءملاربع عم هدول ى ع |ههائاوا د ارم سببل جوعتل انا ىلع مهب
 ناهلوق قسايمروكذملا ىاكل دىوهلوق نولشلوت اكروصل | ضعي اري دقت

 9 اي امنا ةملكل !هيضقل الطب ًاضلان ال0 د هنيصتأم ىإ هناضم ا نم ن امام

 عاضملا ب |ءازم ىشنس قاع تاوح اولا ةراش !ولا ىب اعاو ةلوق درصم هنال جلا
 حاحالن اعفدلا لصاحو لسا هذه هرش انت لو نوما هب كلن ىذا :

 لدايرهو لوف ثانالا نونل لبمببكو ل! نومل سيل كل ذي انبلا الاشسالا ١



 .ريغل و ىنعم ىلع ةلال دل ىنعم هس ماعيام ماتت طق هرب ىف ىنسموأع
 نيقفحلا نس رو ىلو ذيل اعبت طقن هلوق هالو 0

 0١ او سا وسب افتاورشو ىعي ىلع لكي منال لعملا حا جال
 الإو طرحلا اس اكو ريع ب ىنعيسو مسني عم ولع ىعارسالا نمل دام حا و

 وه اًذهو لئاعل 'صُخل ااهدحا نيش ىلع هاو الشب ميطرْسلا نق هس
 ظ 000 ل وع اا قادت نيت اسنين

 نب ُمسسْمأو ابا سل فا واسر ناسا

 : رو ةيلوشلان/ىعماهتمنلا كنوع  ةموام دحب نيت نبت
 يالا تأسالع نس ميأويب فرح ورا يسب لم زم ها نوران
 هياتم رك درك ذ اه معال م تاعب دانا ل(ةراطا هر

 افتنا :ملعيو مل تان انمارومالا عيج رعي قحف لا فويال كدب ا نأ

 وبدعقملان ان بيحاو هب افخالامرسعلا نم هيو ةكلا نمر ومالا كلت
 هر نؤاسعل نيس نقوماو ةدافالإ لقتسيالوهو ىدنبلاةسدتملا هذه

 ات اسال ترحم فرو تاملعل د التو لا
 نأ بيجلو طق هتلعف امهلوف ئطشقو هئارخاو لازل قع نيبو أنه ١

 يك نافل فز ييقلاهت داذال نومدقنىاءزاجأ ا

 5 اهاطتل وم ةرتوك لها (تامالعل !لعرصملاوىلتملا باتكلاب ضال | لش

 0 لاول او ااسالل (مسي تتح دفين
 اله ليف ناؤةر وكذا تاسعا اهنع تفنى! ارلك اكلت ةييرح > د

 لبق اف ةنلحلا تحرش لك فبقتال كف رمل ناهلصاُ ةيلكل اره فررعتلا <

 هلم مزلب هنال فرإل ةسالع اهيم لعن, سالك تدك حراعملار ٍسالاتامالع 6

 ) 35 نا ناار د اأو ىلوال/ نم الف اة نع نول ياللا نو 0 خيم

 فورلابلعفملاو عبالا تمالعو 0 ا اسما 48
 ' تناك اوافورحاهنر كة فرعم نو د اهتفرعم سب

 سانتا لعتابالعلا (و قالا لد اف امو موق اولا
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 اهكب/عراهتاب بيجأ ةسكعس ريغ ةدرطم ىف ةمزالال ةموزلس ةمالعلا ناعم

 ةهجذم ماعل !اهلوب مدع نم مزلف مر زالو طرخ لوبقلا 0

 فيس ناخب رف ارو ا وابالم ايف ركام رسول دارو الرش اهئوك

 فراشعالار ياختل امىشلب نإ ال !دحاو ىشولعن انيس لوس راجب لاك
 : 0 مرزل مدع تام العلا مزاللا ذا ابان اىلوالاو

 اولا تا نالعل اذ ثمح ماكاو ل راني نكاد لنا سلعتا 0

 ا / عوق رون سلع اهربعو
 هلو قي حلاق افورعشلا الام وام ناب ١

 ل قو نابحيب ا مهنس نورخا هرلنأو ةعاج هلاقاد ادق ىنجع وكت

 يرعب ره سا وهمم ا ماهفسالا او اداه انعمدن/ىرشخ زل |
 ثرعلا ل تلد امض يرسل هرتنا اذا اهات كل

 لهنا مدعو رافال ةزهو ماهل ةره ىلع كفطتام لود
 لهالخالعب 00 لاوس ةيعم لكى ع لخ دن ةزسهلا |الا مام

 قاع ا

 لاا عبتساكر :ماعزلاهيلمريضلادوع ءاتانيح يكتنحنم تاتش
 ةيذولامعأت ن /لاقف د مهصعر عمو مف م

 1000 (ضع ف اهيلعر يصل | دوع درب ىحاهل مز الملا علم

 ىااسال (ىلعالا دوعبالر يضم او لوق يلع لال نسال !ضهنإلف افرح ن ولت لو

 :زمالا لف ىلعريضمل ا داع تبح ىوقتللبرث اوهاول !ءاونع دربال و ارشتسالاب
 0 رالالا 00 مرهفم  'ر كصم ا ىلع كنان ييطل[ن ال
 لمن امزلا نا هنم مهفيلفر ٌةيصالاب ل وتل !نم ى[مدقن اعبيبحاو ولو
 دان طفلا دلع براقش لسن نامزلا ا: سرا 3

 طلو نال بفتسملا نامرلا و طرشلااهن دارك اتا وافرح ىنعي نولت
 نب قرملاو فاشنرالا نر اعلق نامزل !ىلعاهتل الد مدع عم ىصالاث
 لق نكلم از لالا ببسحخ لد مضوا |! بسك نامزإ ! ىلع لخ كت الن[ ن!ناواذ |

 لعاب ناوى سبا ارهمأ ! لقت نعضولعو اراجم نامزلا اه ةيمقي ١



 هديا
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 ٠ ىهتنا ودل خام هم تمني اذا تت حل وقله ناهز مهمل امولعم او كوكتملا ىلع
 ' لىنماملا نام اوهو ىلصال | اهانعم نظرك ملا نم باوحلا مس ديقتست كلعلو
 . ابفسالق ات لق اهب او اهعنمو نعاهج وال اهلقن نا نس لبقاس در ىل[ ةراشا هيدر
 ظ قتلإلع والا ةيبازلا اس عم تلجنس او هكون هل ةغوصوس داى صال تناك وق
 "يكل ة يه ةفاسالا بل ط نعاهل ةقأل 5 يسال(. لياقل ا درس ا فدع اماو ةئيف ا
 7 اب قوحلانع لعتالو لبقتسللو هو ليرشلا يعم هيف اذان اب هيشنو م لاو
 '.افايضارتسالاءاو ىمرلا فو بالا عرش | ذ[ى فالك ةعرصوماذ١لعت فيلق اهل
 الا عرسال مهنمار اينخ ا ماهحأ ضتعب ت الكل /ضعرصتخ امر ذيإ مز الذ
 ١ ام ع ثخم خو هيفدعقاذ|لب طرشلاى عل نضتئاذ | لثم ثبحن [ىزت
 أم ىتم و ك8 لازال هد اضالانع ثيحهف اك اهوام/ ى تف (ًعيحاماو اذا نود
 هيلا | انسب ةدمتخق تن اه هذ أضالا ةسئال كاع ثيح ناكل واس او
 .هضام را هيدو طرسملا ناكر ب اسكة يهبمردصتل ةُداس الا بلط نعام اهتنكت
 ٠" ناعماذ اإعلخدتا ةطئلذ اى اظن هلعتو ناك فرح نحت دنع ىهيد امذا اماو

 يد ناوافتسلاو هو
 : وصم ا طركل |ىنعم نع يلاخلا

 ,ب

 ذاب فيك فاهعس ةز اجيريصتالفذ امام ا لع
 اد 11 ناسا دا قلما ناس الاقو ةكوعريو هلنعاس ذاخ يما
 نلهتساو مثل الو عب يسرع ه لعام ذاف هلوقظنافوتن | هباعضأو تربع
 ١ ناهس قرش لقا ةياضملا نآليل لب هيؤقهررحو نأ لائّسا 6 ل بازل اس عب

 لايفتسالاو الاول عوصروس ءأوذ ة دحاو ةلكازاصاسو ذاو ناتو ءراضما
 : اليل عزف تر لاوخا سسشيدو ناسا امر نافل )راك
 كيس ىذإ ١ نإ لوقت نا ككل ب ر لص م ا اف دعر امو همك و سم ا ىو رهظالا
 ٠ ١ قتحةيناثلانناجلا نورصم قش ىا ةطبارلا كلوت طقفاه دعاس وهر اسم ا
  "لقاهاوحن |مهضعب لاق للو طركلا ىرط ةئيبسسلا طابترا ىو الا ةللا نويصم
 ١ >.:راوماظ د وحول دوحو ثرح ءلرق يلع /كدل ا مايتل ذ دكت دقو انل ا نرتقي
 -  نوطاناو ورع عرتولرما عودولا4 تحتل اق لوطملا فو اهتيئرح لع ضم تت
 اكو لوالا امتنال ىاثم ا اهتنالول ناالا ولك ط رش جاها مهضعب مه فول لمس
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 ا 'ء ىلع مهعاجا اضنا جرو (هئيفرح مهضعب صو ىهننا لوالا تول ىاثلا توشا
 ' لاصملأمرل ضفخ هضوم و اهدعب هلل آو اهرط تءانولواه دعينا ةدابد ١

 ظ تس دنع ةيليلعتلا او جارفالا سو عود لاق نآب ميلا اضم او ئاضملا نيب

 وفرح مهلرذ  ماللافا ةهوعو ةيببسملا طير ىؤحاب ةلج طير ىلع لذت
 ا |, ,ثرح نت كذعو يف ىهلنا لدعم مال ب وحول بوحو فرح مهلو ذو د وحول
 0 . اذ فلاهنلبقو هلوق ورى لا ديز ىصانا هرعاج بز احا يعش ماللا نعم
 ١ رمال مال تلواهياوجاهلساع افرطتس طك اذا اهيال ويلا كتسر كا نسا نمرك/ از اخ در

 1 ١ رق 2 وف كتيركا سل لمار وبل ات ىعم ا ناجبيجاو سس نوال وبلا

 58 ظ ةيسساع لال دالتّه ليز ماق نيحشلقاذاكنال طرخل از عم اهيف سيلو نيحضعم ظ

 هييسالا لياقلادنع لذ داما اهيأب هيد امن طرشلان مديد لوك اثللل والا
 0 دوحو نأ ض نهب بو ىزحان نيت ج لحل ابن رار ع ةيو لاب لياقلاو تقوم ادري ىلع
 ا 770: قبب واهنعهسبسا كلذ لهولوالا دنع ديو ئاذلا نار م ىناثلل ببْس لوالا
 1 نب | هلاقامىفشنال ىوع د درج اذه ناد بيحاو كا ذآ طفالا و رهن الو انالا
 ظ ا .ادعل لوقا هلوف اك ريذئتولو ضاملاخماهيإب ىا ضاد ا ةصش هلوفكل اد
 ْ فو ذحن لعب اعافاو اقسم ماشسهو نسم لبع ىداوب نو اغو انقسام دل
 ا ظ ةذاضالاو >اوف لوا لمل كس تلقدهري دقن نو ا« باو جاو طفس عماهو رسب

 1 22 ةافلانلوتلازيواديلعو هلوهدجوالا راعامب ةصتخاه اف ةيلعفلاةلخا لا
 0 1 وه ناكاًعاو دهس و | لخو نماهب أ رجؤ[م دارم ا نام الفل اطصبارح اهلشأتو تلوث
 | هلا, خيال اهيلباك ةئ اشمامن |نو عالم نسال نيلياقلا تالا هطزك نود لسا
 | اهناصقو ار يعد اشم ان اكا ذا الا هلبقأم الو ف املا نالجبال هوزحيو ههيّسو
 0 ظ 'دبزوخالت قدم ا لوم مدئتب اهلا ث فبما املوقم اهيلع مدني نادر متونلا
 نيئولاةلماح ةيساةلجب اوح ا ن اكول رس نلل و خلا ةمالعلا انس لاقسراضربع
 نب | هيله ةيدسال ان ب اك اهب ! ىلع ىسرهو قيس /!ىدحا لير نالجرلا ق اجائوح
 . يساذ لاثل|لعلوادماح نون عالضف نسم لعفاهريخوي ع االا رك لب [ هنكل كلام

 0 3 ربا هيلمانسص قاف كت هلوقك ل والأق |تبيجا اهنابدرو هءاوق ىررعر يعروك دبل(
 0 عمدرر لود ىفو نوكر سي مها ذ|ربلا ىلمهاخ (فهلرقكق اًنلاو هتومولعمهلدام

 ىسرجللاعبت هساذم نككو ةيفرماب لولا ىلا ليم باوجملا لساعلا د للم هر اصتق
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 االو لاهالا !صاخل العلا ضتخلا فو لاهال ارمرنجلا

 اهل /اهتفاش ا. نولوقبالاهتبح  نيلباثلا نال عنم دقو رسام لعيال الرسن | ىلع
 اهطرش اهم لساعل ان نبق لرث ىلع ا ذا ىف كل دب غل اى مرصد نر امدعب
 ”! هيب ىالخالو هود ثم جا ذأ عينيا لومي اك ه ف اضمر يع الوه دنع ذ نال لاذ
 قا قاهنا عب هب د رحولاو ةسانلاو الا وعم ىل !ةساالا قا راصخا همأظ
 اونا ةًدس فوولا نإ ملعاو هلوثهتحجج | ىشل ا تو سساوملاه م العانو العذ
 لاعيال/ صتخو اسال, صئخيو كزتشم ماسقا ةئالئ نا نا مهنارابعق وكذملا ل
 ناووهو لسنلا كل ذب صاخلال علا معين | ل سمب صنحما قحو لاهإلا كر تشملا قحو
 | ١ ف اهيادادافادلل لمني اكةجاخةئسماسقالا ةزهرص هنم زل

 <. امهفاو بصنلاو عئرل ار ماشا لعل
 لصال ا لعبكل 5 لكن / مهوب لب كل ذ كسفيال مشل 'هركذ امو لصال نع مير اكل ذ فل اخ
 هماىكرنشم ا قحو صقل لهل نصنخما خح نوكأ سالك حرش ىئن معتم هل | نش
 تسائل وح سقى نيبن نشيو قرا بجاولاو قاوم امو لصاي | نايبريلع نم
 /انلاو لاهزاالتشملا وح ن وكل ضنقملام وهو تمس ةهش انهو ملا بيرت ىلع
 ةئكلل حاتعال صاخرءالع لعا ذا خجاقلطم لعل مدعال صاخلاز علا مدع هثحن|
 ارهتس دحاوب ىأ ل اهيدالا و اسالام صل ام وذ دف عس كلذ ةكن ونين مهلك
 لهعبإل) كوفاهبرمتشتالاب هلو ىف لاّقيا ذكو اهربع ىلع لح دب ؟وايفب صنخت و هئالاو
 .فورال طول صال فالخو ع ى الجن .هدكلو كوث هل بجاولا نحلاو لصالاوهأم ىلع دا
 نم ب علان اىلع ردع لاق سيل ىلع جيا ضر اعل تله اما اهنا دا /سنبلب ةهشملا
 مهعسموأطو تنام هيو ل اهالالرتشملا قح نا ىلع ىسا ل هولصالا ىلع نهلمع
 ىو كرتشم نجحنا لافي دو اصاخالع لهبأم درتشملا ىف سبل ةئاانه
 ناب ناهي سيل نر وعلا نأ عب اسنخح سيق اعوالا و بمتلا اماو صاخ | عرهوامسالا

 وهام/ |اهبالا ىلع اهلوخد نال ةكرتشم تسيل ةراحلا قحانإب باجتو اه دعب
 ىل|عيرايسوإ صتغام ثلاثا لت ولإر دسم ىلع كلخد اما ةةيقحلا فو مهاتلا
 رتارهطبل اهلل ايجوم صاستخالانالاماو سيلا نبا لاق هل بجاولا حلاو لصالا لع
 يم أورث ||ذان هي هرم ات ةوق ىلع دل د ىّسل اب شل |صاصتخا نا هحاضبأو صاضتخالا
 |  لضالالع نسبلا ذه عئرلاو بصل اواحاوث ىنعم ابسح واع طفلا نولمل طفلا ىرثا
 | ةئئالاناكو كيلعتل اوحاتحأ | دلو هبال نيصاخر بع عورلاو ب صنل انال ول مام فالح
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 ركرباىطلادنلا فرط اهتاوحاون(راهت مانئاولاق ءليسقب صاخلا لعب نامت قحا |
 (هنإل :لا نيف ال |!ل ىلعال جيلا نو د بصنلاهتاوخازن ىا نل تلى اماو هعضومو
 ىلعو اقر عنلا دالك اهيشراعب الو هلو !ئايساكاهب م: حمهضعب نا عام ادعي
 هلو ناصوالا نيعت بس نيعئاهنال جبال سرعت راضاهبال بجاولاو لصاا الخ
 كتلعامويو نلكب سنلاو نلوم بجا انحلاولصالارهأم ىلع ىا ملكم . الاه لكبر
 نم .كهنالك فوسو نيسل اما "ا نايك هي لعتبالو +وث لعملاب سنقتتال بسنلا نال
 ءلعيموامولع ل دب تحوناصصخت اهو يرش ا ناسزل !ىلعالا دن اكل عملا ذا اعلا
 ليف د قاب (ريظاريع نم سس كارلا ىلغلاد وسوم ]اعف ةلزتامالجعم (َهف
 ترافف عملا امر ىريثاث ا ذهو لالا س ضاملا ب مئاهنا م لشئسملاو ماما لع

 لو ينس فوزل بجو موق اصاخ [هنسب لصقبال لعملا نسوزم اف اهنوكلو نيبسلال
 عميس امال ورم مامن ارح انال ناسا لاس عفن هول لع الون
 اذه 1 اهيلعر ف اعتبالو هلوق ىوبس وضوح درمالف لا ددالاةقزنمتاى نزال اال
 تافويلالعةنلعاد لالا نالت يقلل حش لا مالعلاو كلو ف رصنملا مل عىل اجا يري مانا
 ىروضهلا مالكلا ىلا مهضحب لاث نأ هللا ثخ:ؤرمام هقئاويو لوطم ا اك اهل
 ى هزابع ظل ن اكول ماو اذ هو ظفللا هس عما نال ةرابع هلو مر ضاحلا ظفللا ذه
 يللا نعرم اه جيو لا ةرابع نييوجللا دنع مالكل !لاق نم ةرابع موو اكبملاةرابع
 سبب خس أ را اوت
 تاعتسال ليام ظفلل ىإرصن/ردعر دصم قو هيرنعمىأ ةرابع هلوث وبلا لوفنملا نيبو

 هسفن ايفنكم ناهاصو هلو يلون ايال ل قب ملكت ام ىا لئلا نع هكوق لوعنملا ب ادتم
 ”وليقعو ناكر ةراشا نس ل وتل ردع دارملا ادا ئمنسسانطتكسن انا ةراضولا
 ...* اكةبسانم لش ادن |لبقاذهل و لوئلا ىلع مالكلا ىالطإل ضرعتلا هسفغ لاجنأسأو
 اذلَو ةههفم ةراشالا نوكى مدنال هنا داف !ؤهنعزقنلا راع شن أى رالاف هيلع مسا
 م الون ماقم اهمايقل املك يس اه! ةبانكلا نال امالك ل هدحي دبر تلولفةناثللا
 .الفونيقحال د زا فالطا نال ام الك لذ :يش و عبس هن ان كد صرخ قو صلال أف
 العلا نون او منير ْكو ةقالع نم هل لبو ز اهلا ناهبؤى انت لاتركذ أمد طرت

 لاوحا نع علل عضو اًماونل !نالى نع ىا ظفل كوز جلا قلت ةقالع كاف ةرتعم
 ىمنيت هس هكا طل أو ىهأرل ! اعف هاو ىهرل |الىاطوتلم ىاهلوفك:علاظفللا



 ىعم ظفللا نانيركذ امو ةئلعتن مالكل لي مالكل اوه سبل صْدتللا عزو ةيبوم
 ىناخلكدلوت كلهن لجو! 'اهالظ نوكت الن !مرلف هلطفل عجافللا نا عو دنا طونلملا
 راح ناثلاو ةبد ءاقيقح ]والا نا الا لوععملا حا ىعمر د صمون | ىف قرا ملا عم
 هنا علل ظفللا ىنلئخل هن اةلعإ معلا نم ىهرل ا صخمت أوف لسرم
 مئلااهلاخد (نو كولو اهتجرطا ذ/ ةاونلا تطفلو ةرْيلا تكلا لاقي اقلطم يف رلا عم
 اًيلطمالمفلا نم ىهرل اون اهي د ص حلل هحررُش ىف لاق ىماحلا لعةيماصحل !ىشاوحلاو اذك
 لواللئ اوم ثلا ماكو ساسالا ف هب حرص اه نال قد! ىحرلا تفل نم مهو ا
 فمع عملا اذه نال نعل( لصا ىلا ىوخللا لاعتسا/ يد دأرم صخ# هلوق نكآ

 01- هلق أبمر هنو ثيح نم اما مفلا نس ىبرل | نركص وصحت يح سراج هلو ةقيقتا
 1930و العر دصمل الط نمل ىلعوا يلع لمان لد ملعون دز نم
 ,” "٠ اقومعلا نمو اولاك اهرثعوا فو لا طوفلم ا نوكي نإ نم معاوشاو مغلفه صاظو
 0 ظفلب نيلام وب ةيي ايل انو ملا طرملل نولي صاخ هناو ىوخ قالطال ان | هرع
 رباصسو مهضعب لرك ف |ةر ور سالو حدلرذ دع كهير كيفم موغ هلوانن اه ىا
 ن اكابر هطبهنسو ةلكل ا فم عت ق هيلا انرشا اًمويرالا لادل ا لخدت مافنلا ان دجلا
 نيب قرفال هنا 'ليفم ناكن او ولد ماهبال د تسوه ام لرمي نار هلمالا المسا جهال
 لسكر ه كلذ هس عرج ا ىلا نا عب ليفم ينو | ليم ظفلب يصل ىبلاه عرمان ول"
 هءلوق ةمزال لاح صو ةيلاخةلجادبعم ن اكن او لورق ناب همالكه جيوب نا نك لكل
 مل ف ناف هيو اذ  عضاول ا هنبع ىنعم ىلع لدي ناب ةبعضول اهل الدل ادار لاذ ىا
 ل وخد ليل+. ئاكوضو عوبلاب عوصوموهلب عش كلف عونضومرزع هنافر اما جوخ
 كال رلكسلا نال لاودالا 2 ر اره مكتملا س كوفايعوب هعضو ناك ناو افلطم برم ا
 ى سا ئشسلا طنش هلو اصر | هئعص توكسنل !كل ذك ملكتملا ةفص ماكتلا نامت مكتلا
 صئأنلان الد سكعلانو هيلا دس !ن ودب دشسللا عب كس ىذل اكاماث اراظتنا
 ىلعالام ىت لفعت ىلع ئةو اما ى دعما لغفلا ن ! حلاو لوغممل اخر ظننا
 . ناراقنترالو صحت لكم ولما ىو مصملاو بحاحما نبال افالخ هب لوخعملا لقعت
 . لعاتنإ كليو عت اولا نامبو طبرل اراجال درتي اذاو لفعتلا هب لوعمململكملاركذب
  ك/ذكن لوعمجلارك ذول اقبال ماتر اطتنا ىقسبالف طيرلا لصحو ةلل او ماع د
 - للعمل اس لخال عانل | صوص ىل !م.اينحال الوقت ان ال امالك دعم لعمل نكس

 ىب



 هبسرتلاى ا هلى قوتلح ةساتلا# ديالا اهبدامملا ليثلوعملازكلوعملل ىن
 ردغاعر لع ةقرشوم ا تابكرملا نافكل لكنسيلو اقلطم ةسان ُبييرَملا نا مهوب
 لاخاو الإانصالاق د انساه بفام ىاهب سما! ىدانسالاو أوف عال ريب توهم ةماث
 . ”للماق نار هربعاك كرو وم ا ىداسالإو لومي نا هيلع ىئبو ا دبتسالا نوال هنإ
 هلوثرم ام اطر بع هس[ ة يبيك بلاء ةسانلا ةلي ائلاهريسمتل بس انس هطاقسأو
 < دسمملا هود ليشال ل شملان ار جدن [سملا نع ئابس هانعس اهجالامدش لخدو

 فلتخا نا ءا هيغأس بل اهلا ليي نام لين دج 6 2ا5 كبقملا هب دارا هن أ/ عينت
 قباسإ يعمل اب نركسلا نست نان صولا لباذلا يفلت اكل ذ هالعلا ىيرتشم له
 20 اقلالاو نابحوا لاق ىاثلا هجولاو دحا اهمال هترلو
 ١ الاد ان ايزلاذ ل عنو هملهيجال سوا ثوب بوح مث هه نمو توخى
 كنز لاين |يعصوبى لاا ذاام فالخلا معو افءو ةنْغل انحلوونوكن ع هج وال هب
 له امى الخلا اكن !نايحى.!لبلعت نم لخروب ذقو دقتنا ةراحرانلا ناب و

 اقافن|ليفيريشةرورنمل اناقتنالاو تول مراحسوماس ناوغسسبف جو عضرلاب دشبو
 ةاحانلاوانقوف اهعلارهنمهبالكماب لذ ماعد سالو خلا مال نال لح لهجالانال .٠

 هب هبشملوهبتملا عوج دارا نإونال لاكش | نعراشتالإا فالحلا او هلوق نأ مثر يل ا
 , دوي البوأت درطم وسال مالكي سيلوهف مالتلاوه اكطقف هب هيشماو هيف العلا سيل
 يردن تاب |لشال ايدام لكن اوال شالا باب ىف تربتعمل اع مال ىف ةرستحلل 5 كبانذلا نادحرالاو
 ا ١«, اوتصر ىو هدب ىللا# ل انلاراسعإةبسنلا لاحلا تو اقن ناو سلعل ابو احالطسا مالك

 «رك امام اابلانلتخاولو لهالا يقولو ةذوماب اذتبالا وص عّرص كانم مهمالكن
 0١ كد نع نغم ءاوث ديعباعالكو سلسلاو ١ دسال هن ملععم جالطضا طالكدوحيو
 هسوقنولملاه ده لها دنع ٍفيراعتلا و مازتل ا! ةلال كنك ىلع أس ى!بيكرنلا|
 نخلط نب |معز لطس كل فدو باوهلإز ىلعو معنلارب دشنو الفل ىل بيكرتلا مرد
 ةدافالازادربدؤ نكأ بيكر تربع سرك اي ةد االالوصخال لكس |طبسم نري لذ
 ىف لاق ممم لاناتكنلإو لاقن اسير بغت ناوق# دورسملا دل ىالإ ىف بيك الب دحوت
 ”وصقمرمأهب هيلع نولسسلا نتا مهنا لينملا اح يف ر يلا نأ هيل الا ىلع مقيلعت
 معمل امالكلز ئاوم ملسمر ا ذنعالا جو ىهيس |هيننالو هاسعم توت ةرورصلاب ملعب مو
 كل ذ ثفعاذأو امازتلا ملعام عيرصنرو لشلاو ىخملا وصقم ة دايز نارمالاةياغ
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 فضشع سيشل

 طارتشساو ىالذلا نم ذل اخري |ماكم اقام ناو بيكسل ارصيفلا دف نأ تلعع
 نر دقه اسلاو نون اهب طعلش امن ]لومي مهضعب نأ صئقي سال ماظربع لضفلا
 لففللا نتن دوق للا باغ فره كل لن يري باتكلا | له ىف مصملا نأو لب (ليقم ا مالك
 - ظفللا نين ةروك ملا ٌةسسشلا نال د فما عع ةدائالاواةدافالاكذو ىاةدائالاو .

 ةلهيو سا نم همل أت ىو ةعراس هيلعىثب ختس هون ةد انالاو ممل نيب ال كيف أو
 (ظنلالتس دنع اه/س حال يقلل ىلأال نال ءأمالا وح تاو ف خنم ولاهو ةنس انو
 نم بيرنلا عجن هله ل ايي دو أس ىئاوهو ىنعملا ىلعالج ماظلا متوارب دينار
 نسبا و وعدا نعةبيان اب نأ رمل نكم| نآو ديراب وح نع تاوحلا ىنولاق اننا
 د و لحمل ا نال ظن هيفواثلاب ةسس عسنلا شكا ى يذلا وا ذه هانعم لب ىَمأ نعوسبأن
 ١" مالح اريك ذن لم ناب لكم باختو ددعلإر يك ذت بع ةروس عج روصدنال ُتنوم
 . ًالوددعل'جادع روك ك مدودعلاو هو. نيهان اكاذاركذملا عيهتباتو نول
 هلقنا مع تنوكاو ركذملا ني لكعياهس دعو نا كاملا دذعلا عاف نوه مدت اذا
 انهريطا نان ثف ماهو ددعلا بأي هين ام قايسو ىو وما نع ىومصل اذائسالا

 ١0 نوه وفدحاعر فو لو انهزم ان اب بارا عيال هنإ تدعم ذتعم هشكل روك د

 | ا يا ةيسىالاوس ني تسب دعب اوه زنملازيكذت عم كي اتلاو ريك ذنلا
 8 انكسر از اهركذوروص عبرا هلو جرس ىنرمملا لاق ناس ملوث بأي امالويؤ ىلسسلل
 نع مراخ هسا كلذ لوّقب لجر لق/ ره س حال ىذل ذبل ط ناو ريبخلا ةبالعلا
 ناديزلامباقاوخ فد عب ناساو هصئام لاتر وصلا دعنيح نابحاب إن! مئةعيرالا
 جقلاو هباوجو طرشلا ةلج ءلوت هلمايز ئسح اى بع ذم لع فر نود اهد
 فالخ ناماطرسقلا باوحو طرشل ارح ا ىعرلاف ىذم او ممم ا هيف عيب بباوحيو
 تحاو هتاذك د وصملاب مالكلا فر بتحمل ا دانسالا ديق هنال :بسقلاويطرشل ا ةلجلا
 از اد يقاهنال ةيطرشل ىف ىذلاو يفلا بادح ديلونل اهنال ةيسقلا ةلحا ىف ىذلا
 العلا ناقحلاو تحسم طلبا وح امو عازئالب مالكي قلا باوح ديسل ا لاثو
 ١ افطئافابذللاو ف دصلادال هدحو ءازحلاال ءار لاو طرشما س بكرم ا عوج اره
 تا ك[وك ىف لمانلا كل رهط لا فرط نيب من [ةيسنل دال امهنيب ىتل ا ةيسنلا
 اق داص الكل ذه نوليو الصب طاخلا برص كلم دجوي الد هناك كشر نص ىسبرض
 لسا | ةييشاحوو لوطملا نم ملعب ثععإ قيم ةيلكل / عقاول اى هلول دس اننن !عب

 نى



 زوج ىلا اوئدسلا لّيحا نارسخروهو حاوق لوس دسم ايت ثنى
 خل بسهتو اهم دعو !ةنوئغم قدح ماع مول هب ذكو هتيويصم لص لقعلا
 دوخالولار ابخاا ب ضقت الق اه طخ نولي الا ههس ىام فصول نا حعمب برعلا
 قياطللمالكل في رعتل اى دارملاو ةراحررانل او انقوو ضصرالاك اهذكو |اهقذص لثعلا
 عقارلل قباطل اريج الرخا نعم فرعي منو حا لك ضرعب ىذا كي "لدمل اجمل اوا

 لحال منال ماس ةئالك ىلا سقني هنا دلبامماهيهراضخا جالاو ليث رودالك ٠
 اسناوهنراقناو بلطُو برص اكد طفل دوحو نع ء انعم دوحو خاتنا بذ[لاو ذصلا
 هلي اقد الواو ئةحاشن الن عالطسااماهسإل هجرت ر هيو ىوامربلاس خلا لاق
 طفل عج و تفل ىت نف ىعنل ىالئملامالسالا مي لاو اش الاو بلطل/ نيب ريم دق
 دن درمل اهسالكل عج أاهّسلت نموه دازاةءوافتسدحاو عم اشسالا وابلُطلا

 تانئاوبتلا ء مص ملع ىلع |دءرو لْسلا مر معلا ماكل ون نا كلو ىهتنا هجملا
 لاثسال حاب ااو هلا نرافسوهو برئمكا بط هلول دم برم ار نخ نال دار مالا نيب
 ىف خي هعملاءاشنال اشنالامالكل ا ىف ظ فلل ن 'وهلوق نا ماعاورب ذشف بولأملا داما
 هنود قع الثد لدحويو كيا ءلاوهىذل اهانعي ىسني وت ات تعبت احالطصالا

 >و دارللا نا لع اماحل ةبسنل ا مهلوق لي وات نم دسالدإ دز نسحاأمو برص اوخ ىنال
 قعملانوليق باطلا مونمولا طفلك! كهيقلشاوهو مالا بلل انا برم
 هث وسل طولا هل عوصوم ا خحم ا دارم ا سيلو ةكاسملا ىلع نعم ااسن منا مهلوذ ف
 كللاونلا ا ذلوالوا 7 ادحو ئدمرهو سفنلا لس بلطلا نال فلل ا دهون طنأو

 نسحاام ظفلل لجو اوس ققحو مو بس نقميالامكار دا لنع سفن العفن أره
 تافلل |ناودنم عملا تاذ مهف هداعتاو زعم ااشن دارها نا طعام وال ماا
 خجلا نايصالاو ىاحنم معا تلحلا فاو لوثر يلا ناك وش ن ايو تب اهجلالىنحأل
 ا نولوقب مهعيس ال هلو اهمالخ ةداذال اهظرش ذا اقلطمأموع مالعلا سمعا
 امال سلفا ديم سيلككذ لكوةقشحلا قالطالا ف لاصالاو لصلاة تاوملا
 كفن املع لجل ق الطاو ىرشخمزلا مالكم اطو هو طهه دار تب لومملا هصال] لباقمو
 00 ترا لجني اهيمالكن الن اكامر ابتعاسىرا
 ىهتساهب اب ىلعوهي لاهتسالا ىلا رطنلاءأماو مرهمملا ىلإ ظنا اءاذه ادشيالاذ للك
 ناو بنتلااهطقساول لبر الهيل ء.اوقرمام ىلع امآل | هيلع دري هذال الفاو لوقت



 ده بع يب

 ماا وباع ري مشن هب برا !١ الفلل نال ليم قسج وي مساكخو| وك ىل و |
 يونا ةهيشلل اج سيلف قسح لفل هرب نت ناب لوقل ساو الهم ن الن أو سال
 رئنسلاهعريرم عم ماوفاسا !١ !نوليالديلا ف اسم اوةيلا فاضم هن !ىف لاكشالا
 درمملا محو سببلو هلع مالل ا هعوئزم عم فصول | نإ هنضقو عملا ىف دانك

 2 للعسل صننلا قو كلو ىزعص ى اةمح أ ع يشن ف يدعما ماله اضنماموهو
 .. لعحوناب لوطلاو هلطعور ئكسل ا هعوهرم عم صولا هنا ويلا ذنسملا مي كمن دخن
 دال |كحو معتن او ىاهسلا لوذ ىعم اذهو لاق بلع لجوريذعلا ىلا انسي عبات
 ماظلا ل /دنسملا فراعرسملا ىلا دنسلا فراعلاعبان لعجى اهوبا راع رود
 مكجؤر ئسملا هعوفرم عم فصول نأ هيقشلاك مل مالكة يضقو ىقتس | درهم هناي مك
 مسام ةلجريملا عم هناي ملكم|ةهلو لوف دعب لوطملا ىو اقلطم درمملا
 ٠ ١ سالاةروصل أب /دعالعفانمي هثوكل كل ذ_ ملح هناف لوسوم ا ٌةلسم وأسأو
 : . برعم نا هبهو متنا ل عمل او يرص ىلع فر رنا ال ةروص رهام ل وخد هه ارك

 ١) ةلحرسل افلا هعرؤرس عم تصولا | نس هر ذامو ةلحإل ىلعلال لما بشن
 اماو كانه هب اوحو لسن | لاق ْنكل همالكر كنس و لصولاو لصملا بأ يق ةركذ
 ديصّقم اضناو ىلصا دانس اذ لعمل ا/ لوو مهنال ُةْذِجو مالكق ناذب زل! يات ازخ
 ' | لعق اهلبواتئ الص اهدانس |نىلك ل جاهلعاف عم ءاصةعْئاول اهتمصلاو تاذلا
 جرشس ىتاوحيؤ هتك ذو ىف | نإ لإ ادرصقم اه دانس | سيبل د | مالك سيلو
 . ًالامفاوس نوليفرضملالعاغل الهي ما ةلصةعقاولا فصلاو كود موعو عاتمملا
 فصرلان الامس داركاو ىصرلانمؤوخ أس لا مياتا وذا ماو هلوقو لوطملا نعرم
  تافصلا اعأبأب رفاه هرثعو !دشملا ىلع نئيعملاوبو لاخلا و | لّوعم هيد
 لاكسلاو دعسلا لوف فلا فهو ةلبج هوب يكبح ىدعودرم عمدسولا جر
 ( لهما ب ا مكانا نب !شساوه نما طحت ارووبلا دنس | عب, ثخف
 ةليشم ليه هلع ةويرم عم فضول ننام ونا ميات دز اناث! نا تلق نأرمحلاو

 لجل ئلعفلا هرج فصولانايرجن ااه دحا نانا وجاهد اهلع اسسامارتكا
 تفتصولا نك أطرش ! لشملان وكش ا كمل ىلع صول! دايعا ُةهج ساس يا

 نولالن أ عزل همإب ضرتع!ةلهرمر بك !لتيلل انيجات | ف دصاخ جدل عاذو

 هل



 ءلعائقرسالو ىملواادسملااجاعطت ةلجءل مذ .عبماقناباوحلاودل
 ماخلا لعاثلا ١كم اص |لشبمل | ىلع فقوتانناو دز ماقبل لباد وت نارلع . ظ

 قبامو|ا هشيم الع قون فصو وه ٌثبح نم فصول ا فالك ضل ا ومو
 ىنل او دحاو ىتكامهف كحاو رسل. كلعافو فصولان | ىاثلا باول هتِلْرْنم
 نافاعانلاو لعنلا كل ذكالو دحاولا ىشلا ةلزن لزن اا دلَف ةلج سيل دحاولا
 اذه ود حاولا ىشلا هل زنما/ز سس نان تمالك نريغاعو موحر عاملا و ضعاعتلا
 اهنا د حلولا ثلا ةلزنم اهنا عب ةلجير مج او | ذشمملا نأت ضرتعي دش باوج ا
 ةتالث سلحارلا ىثلل معوورسو فصولا ةهباّس ناوهو ٌىرلا, ب اعيد دو لخاو
 ىهإر عياد لعاتلاناورنملاو / لشمم ا ويف هكراشب اذ هو دحاو رسم اهيوكهجيوا

 مذا طفل ل نلب م اريص ناك ذ/منالكل ذو هلدوحو ا! ىذ] !دحاول !ىشل النوت
 فك رثتسب انيإو مباف تاو مسا انأو ءافديز لوقت هرلعو | بي اغلذ الاوس لصُمس

 خو هر اتتسا ورمل هب فصرلا كاش ٠ لس ىلع نو طّنُف بي اهلا سهض عئلا
 نرقو ناياق فو ولاو نلالا تسيل تلقواولاو نلالا١ كي الكت لسقاله تلق نان:
 ف لزونالحر هلرنم او اناو لمادعلل طع القن ليل دب نوموتتبو ناسوب ىف هلْ
 ' دئمملالع دعانا كج سبل م اظل اهعرئرس عم فصولا نا نصوعو عيا
 اهو نا يزل /ماقارضنماهعتس او !ىعن نم هريعر ا ذتبما ىلعد ادعالانبب ترهالو
 هلتمو اردخ ع واول دنيا خي دوعل نيب قرثلا | نعنو ةلجر سبل نارعلا مياث
 رب للف هرثع نيبو هوبا ميد لحرب ررم وح ةّدص عئارلا فوصوم ىلع نّوعم ا
 دهس الُدأر يجولا صرضح او موعلا بسنلا نس مالكلاو هللا نسب نأ[ لهي ناو
 نباو شمخلا لع لدعبم ناو اقاكن لوعا اذ مالكم الئلا عرمرم عيئصولا ن١
 ىصرل ل هليرتسّس نم معن قلصالاداشسال امالكل اف طرششمال هنالاهعبت سو ككام
 ى لاقف /وطم ا ىف هعبتو امالك هلع اذ[ دئسم لا ت انصلاو د دسم ار اعخال
 ماطنا نال ماعلا نم معا ةذ انى عر هشملا مالطصالا ل سولاو لصنلا باب لوأ
 'ىلصالادانسال/نيضئاس لجل او هت اكل ادوصقم ن اكو لصالا داسسال/نيضتام
 ةلجدسب اهلعاكىلاةلسمل/تامسلاوردسللادالواهتاذإ ادوصقس ن أكأ وس
 الاحواايرُسو | افصووا اسخةئؤاولا كى اوايلص/ سيبلام دانس نال امالك الر



 دوعبرعا مهو رت اون ( للا دوصفم سبل اهد انس | نال مالك تسبلو ةلج

 معن ناعم ارموضحلاو موجتلاوا ىواستلا الا مهني بسلا ناو ركذب م مونلا ناف
 انماو عاقنثم سيل كل ذ نأب بادتو ةلجال ماللا مالا نإ ك[ذ ىلع مهضعب درا
 | ١ ىعم ا ةظحالمالولو ةلجن ركب هنظحالبو دعم ا باج هيف غن ر دان درت رهف
 7 ىل/ عجالو ةينشتو رسب تا لي دب وف ىقصتالال دانس ا. مالعلا دوجو عزل

 ممل صرم اكءامارعلل (هبالقن /ليل ل با ءا ةسالع د وماق واولاد نام فلالاو و
 باطحلاو ماكتلا ف هريبغت مدعب اكسل | لذ نس او نوم و فدو نامه قار يضال

 لجو نيالا دولنا لسانا, ر مالا دحو لاعل لساتيلف كوت لحر وهو لحر تباو
 جاللعز عمل مم دك سأو لع نموا :إوث نييسأ اهون ع اههجرخال لحاو جا
 5-0 و هلوقيرك لإ |و هم دقئلعنلا ميت هيد مزمل عباو اعف س ذلوملادال
 !!|[عّسلاق نكل هر بعو فرسنملا نيب لعملا ى قرفالهئاإ اهراس /دبعلا
 ضررا لعجا ذ ادق الدهن ةلجو سا نم فل انلانسن ولي جدشا/اى| لماتن هرب . هلقةلحلاو ارخوم ادب دما صرشح لا ن وكل عاش هب ليما روطبال رنخلا
 1 ةزاجلاو يونا ةاجئم نول هئالذو ذم هربخا كتبسو !فو دي كتب دج
 نم بالذ روك ل يرش لاث ان صوسخملا ناي ريبخ تا ىللجئالاو لعملاب تع
 دال منقذ اهي دعرلا ىععرخال ظ فل ةيعباعب اهبظفلتي نا كوي مالكل اازحا
 ايكرمو :لط نيويلابه نام هلب اير وصل الع -رفمهضحب هب عرص اك نزلا ى
 ٠ ”اناييطلا نيب طابترإلاو ةبساحم اهلا دارما نار ماظلاةفلالا عوقو وقد
 . علّصاف ةصوضحم' ف اعم اكلت ىلع مل ادلا ةنيعمل ا ظافلالا نع ةرابعمجارتلا نم هردخلوه لصف ب, :اتلطم ى|ببكرنلا نم صصخاوهم هاوذ م. اذ اك كل نم ىن دناهيلاهنم نالنخكل رخو اهب اهنصوو اهيل (هتشاضاو كحال ل اهدحا
 هيشرشلا لوف دنع مدمتو امتنع ةلوصفمو ا اهنسع اهزيتل اهليشام اهدعلم
 ه(ذل| نآكو هعاون !تامالع ىاهتامالوو مرش انه هع ان ىرهتامبأ ال | هه نم
 عا لاو يقم ةيقحا واول تاملسلا قلاريمغل لبق اسلاك اهتامالعو
 نإ هنادربالف للعفو ا ا باعا دوك ىلا ل خن نع نموه ثيح م ى!باوال |
 ئواولاو ةنس مف اهاعا دإرا ناو طقف ةنالث رين لعفلاو ا سالا بع لش ادار



 نول فانيتسالل اجلا ىيدوهعملار دج ريق رهو ةيفاديئسا عارناو هلو
 . ل بردملاو عونل او رصتخطل ىلع ظيفح ا ىتاوحوف ساقلا ب اهيشلا هل اق اكواولا
 اللهو عئرلاب نيس هدا فا ضحي نانسي ه لكضو عملا براقش طاملا يشلاو

 هقيفحاي أ ناش | ىلع ى وون كل لك اهنركن الة مط اعاونإاهيولت امنا ىلإ ةجاحالك
 يشار دئلا ذا لكس وهو عقرلل ن ونلاو فلالاوواولاو ةيضلاف عواد اوفا
 دارفا عيجناكالاو اهئقيقح ماني سبل ظنلل نا طمومو الث ةعيرالاه ده نيب
 كاريس ةاهلا دنع اهل سحوص ىلا شلا لوثو أل حاو اهو ةعيرالا جاونالا
 هنو ليصفللاو لاججالا لباوق ىلع ةظذ اح ليصعتلا ىلعرصتئي مو هركذ ةعبرأ لو
 نال ٍةراّسالا» لاح كلذ عو دس وا فعض ددعلارك لبو صئنلاو ةدابزلا لدتخ
 لقعلالءارمتشسال اد هل هرنظنل ةراشالا نرم (كنيلع نطع امو عئد عون ربخا
 هنارهالفل او فو ذح دش اريخ هيلع نطعابو عقر هلوق لعج عقر ىهو +وث
 ءب لاو ار اخال ىلع اناس فطعل /لحبل ماسح لكواعو روي نس لصفم لذ
 فروا آو لرب ةاعارريكذشلاء وهو لولا هرياظت ل رماه ماعاد الع
 باعنالا نأ نم صال ىلع فولأو هكا ره عئرلا نا ىنانيالواهي وصبي و قف قا

 6 يلع سنو نصوصت هجو ىلع نولاو ةكاوهو لوقت ا عالظلا ن ايو طفل
 نيصْيربع سم سر مالا دح| سبل عورلا نا لايق ام عف دن ان عيوشللو او هدجنأم
 فلطعلادعباهبالةراشالا دارا سبلو روك ذ لا ىاكل ديارهم لعلم هلو
 وا لئاص اعبي وشلل لاا كشلا ىتل |ةراشالا ياه دعب درغب ىلاوأ نالوا

 "ولم السرج اهئو سان لوف لعحدنا هرهاظ دجوي اهالكو اوف بونلل ىا
 | لخاو امالك ء رشا ربصنال جرم او بضدو عفرل ةفص هل جحزا وحل نيعشس ريغوهو

 اماعانوكهن عمر مم ا قلع تس مر صْتلار ضيالذ دحاولا مالك اءريصي لب ةقيقح ٠ ا
 كك ري لئن اوحو نو ده يلع تير دم ا لوس نأ هلع ذامن | ىلع جملا |

 نوم بصنو عئر لاذف صنخت ه دعب ا هنو ن رتسي انه عرصتلا  ر دئر اذه
 وم كَ ذو ىيش | لعد ىف ىعع سصنخ مزجو عا وع صنخم رجر لعمر جاو
 منك| لعل ناو سوس حما ىلع نيرو مهن م ثيحام اع نلحتملار دقي اماوناث بسانم |

 لعتلالوار دو نبا مي سكسلاب مالا لب لعفلاو سالاىف ناكرتشال بصنلاو عقرلا نال .
 ر الرهاصلخالانالف ىعم ايناثو رب د فئاماو سرمالا زاوحل ةراش الا أانو



 ١ يي دعبام هيلع شو كلذ عقرلاوخ ىام دق لن ويح ءارقابلاب لب قب ى لهل
 ض0 اضالا ؛ ىنل أ املا أ ة ةايزالا ةحاحالت ناضل واذ رخ ىاروي لكن الو هوت

 ةفاضالاو |! صاوخ نم اه و هنعصخو ا حبلا ف اسما فد تب هلم نص عل (ةيوصملا
 ف ذحو ا هلوق كول ل يوهو وكسب لوفاهيلع ءلرت و ةيونعم ا عزف ةلفللا
 ءوئرصخلن اف ىذ كن مرحو لاق ولو نحال عدالا نم نوسلاو/ل تعم انس ةلعلا ف
 لوخد علتتمال جبالا را صتخا اًمإ هصئام هلقركذ وكلام نب اهلضن ملا صخل اعاراشو
 ضال ابقو الا :نلعملساع لوحد يسال ذل مازحا صتخااماوانعلا لعمل ماع
 نال كل ذو هم دع ى اه دربحر ىدال عمالا اخد ول هس /ملسالانأض ير هحو لعلد
 هبل يفاضياودس دع ملا دوحو ىدرب الف نبوشلا كيا ب عولني نينكاسلااهنلا

  ةكيتعلااهضشلافا ور فكي ذإ | نيم ويريدتتلاى الط نللا يف همذع ىلا ىدوب
 ٠ ١ اهفسوئالملااعالالخدب نر وذ ىلا ىدوبا ثدحولوحد زرع هنأ وجوب نا
 "خيل نم باج ادوحولاهس فرصنملا لخدبا او اسالا لكل خد الرسل لا نأ

 7 ةدعيدلعلا ءانعيشما مدح داوث بل اغلاوه انجب لو الا نكات ال : كوت هلمانك
 | اياداويعنعنسيف حلاو بصنلا فالخ تاقوالا عيجوامادو| لاو بصل[ /ةبسنل ام ىا
 هقرل دارك نام هنع بيجا ناو نينيئبم نمةيكسم يتب 1ذ ماكل ن/ ليفأم عفان
 هيداخنل و الا كارتُسال هِلوُم عفرالو مالك ناقثاسال او دارا اضبا عئذناو احول
 ]د ئملا نايك نك كذا ىف مدي نإ بس اد لادلا ف قس او دق امعالاو معاومض كا
 جحارتنالات كلا ام باجتو هي عير شوب نيس س برم او طيبسلالضشنْطأو برم اك
 باءالاونا فورمات اك تأ اذا لالا ذحلاو فورا ىلا نر وف
 مكومو ة لحاو تادعاسلاو با الا عاوج/ م رل انيلا أو اهنا اضيارر شت دذر
 | 0 نازبركد امر ةجاسالوانا ولاه 0 وا عسسل
 ١ اويل! نس معاريفالاو انوع رحالا تسل نافالاو با يات لماحلا ةب ولعت تن
 ظ قوكساو رولا لاربع 00 هش عر نو بسوق نلاواسلاو
 0١ فاق ةيمكاه ريكو ةساسلاو ةبباردلا ت امو معن ةرسكلاووهيلاو ةيعلاماوانلاب
 نوما اهضعب لعجو اني اعاونا تاروكل ا لعحت لق اذ لكل ع الك لطب وكتاو لشق
 ”* يم ىلال والاتلق تامالحلا ف الؤع عاؤنالا ىف لفعت الة يعرملأو هلاصالا نالاعورف
 ا شعب عرفت عم اذاهنولرا علسولو ه دارم تسيب ةيقشنلا كلذ اهي لقعب
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 لام ةلاصالا دارم او وبلا كل ذل ادارف | اهنوكُت يح نم ضعب ىلع عونل ادار
 وقعنا ده لّثمو هضاولا نوف جراو بغار ا الا عئس ارثكأ دارذالاض عب نولم نأ
 قدح | نرلسوا فرحوا ةكرع نع ةرادعإب ب ااه فليخا ام هلوق كوالا ؤ
 "كو قحاللاو امد ملا نولسل او ماكتملاو د انسالاو َْْيْملاو لمعلا ضقتلا عم دن أذ
 قبو فالو ةكدن سبا نك/ق الئخالا بس نافن او اهيسالك ن ا هَل ا سو اهيس
 صو قابلا فج فرخ: لبراولك ا فاد جاو اف ح ماعلا ن اما ذاع ضفنلا
 . ىل عايد لحجرلو كلذ دورو هم >ا دج ذيراوأ هلا هشير ام نيحير دام ا

 هبق عزو ناوابلا سم ةسرهمم اة يبرملا ةيبسسسلا ه لعبامو ماعلا ححاهمومت
 نلتكة باموال( د يقي < جو بي رق بسس هالة نمو اهسبكرإل ة يسنلا
 رشبنأم | ىلا خال/ةفاض انو زخالل عيان حال ا ل ام نافورما ناحوخب عملا
 نمو ةرصلل اني و كنا نوح فورم اأو كونا سو دس |ضسرخ ىنسم ا الإ خا

 ا/ا ما فالثحلا هب جزحام يراصو برصبو ىهالع خاف التخا باس حب خو دبر
 رخأ بفلتحات بيلرنلا لش لكب راض فو يزممن رو مالغيل اك راش

 هنأ ث يحن مب عم ا خا نلئحاى | سلا و التخال[ د ييَمت نم لباللاف سو قسم ا

 بهم فرح لكن م معا الا تلق هسفن فالئحالاببس ىثل انولي الو ةيكل اا
 لبق نائ لاكن اعل اهاولوافلا هنوكىلا ايدن وكم بالا خا لب لبشل ببس نلإلاف
 برعم اب اىلعالو اهل لك لع و دصي الو نيفرو | نيكولا ف التخالا ل صخال
 فالتخالا ف لاخو هلن ولين | ةيئسسلاب دارم لا نا, بيجا هد ف التخا الذ !ءا دنس |
 ضعبؤو لورمالا سفن م كا ذ كة لج لكؤ ه ذعر ىش ىلا جابتحإ ال هوس لصختأم
 با عالاواهفلال اوف نركسرإ باي /نماهيلا لمتنا نال لعمل انو العمل" عيماوملا
 في عتلا نصوفسو اًزحو | هقيقح ةفسو |ان اذ هريغت ى ا ب عم ا خا فالتخ ا هلوُو
 ه. ذنع با ءالا نالولوقرماه ملعب هحرش واريد منو ا امل ل ماوعلا فالتخال
 بهل اوالاوه ره دعرأم اذكو هسفن عورلا نول ىنجن رخل انس لاق طفل
 عيرلا ظفل نولي ناز رج ناوهور لشن هيد كلو همالكى عم يعم ا لف باعالا ىلع

 ربع ك] ذو صوص: ار اثالا ىع و ها ونا ىلع عب بارعال ىلع ابل هذعبأمو
 نالوهلوذ عي دس مانر وام لماتس و رشل ا «يههاملاذ الخ اطل ب اوال نوكآ ن انم



 امامي الق ارنا باقل اولا تاقلاو أوشن ارملاناث ل اباقللاوحنم ظ
 "لعبامو هفرلارش ئطفل ب اوال | نا لاقس ىؤإ ةراسبو هر للا فالح ش

 قرئالف جو صو صخر يبعت هاد هرسف ىونعم هنا لاه نمو صوص ا هن اب

 !ونالام دارمل تتيلداوم بيادإم باقلاو باعالا اونا ريصتلا نيب

 ١ يرئاظفلنادارا ب الانا ريم وم عك نغم مهد ادوايفحل / كيم
 | 2رفؤيلهنانرشد باوللاريضنتل حت جور يصفتر عرتل الع تنل اش
 ا ريب انس: ى ونعم نر سف نآو صوضخغرف اهناءالثم عئرلارهو ىقلا اسم

 ثا || ادوعبرسف لعاشلا بأن دالاةراشا يذبل هلي د ا

 ظ ليصخمزلب قحزعنلأب م مويرلاداباو عيربدمزلس املا

 ا ١ دناعا ومالا دبا نولي أ هعبو نفح و لجوب نعم عئرسب دار اوازصاخلا
 ١ 910 اديس ىاةيسداوت مانلا بألا نوط زرضيوركذ اع امملب وام اعدو ىلع
 ١ ارقب ناانيتو الا ذتسم ا بسابيال هنأ هيب: ح ف لكلا ينو ب
 برا جك لحق اإىل ارم سا لاول

 و موملل اعين هلوجولع ضارتعالا عقد كار شا عنرلاهأسو ملع ةبضل أف دوت
 نم لالى ونعم باءالا نان لوقلا ىلع هب اما ناب إل! تامالعةعيرإلا عاونالا
 الطصايإيعجرا ىعم ةمالععج تامالعلا للاحتلال وو نم درخأم عودلا
 مضل (لئفل عم مر نحل ملعدار انا هن لصاحاب درو خاملع ةئمل اق لبطصأ هج
 معجب كذلك ضل اماعوا ًاعطق ورصم هنا عم ثياثلاو +لعلل فرصلا نم

 قده لعح نيب ة افانمال هن ان ضارتعالا نعاصتابجإو هرلاد ان ارتاسلاهلوانت :

 ًايواماعل الجش | اهيا موعُبح نمبأ 8-2 ناله عج مانعا
 قلو او هانا تانسلاو د جاها اره تامالجلا نأئو صرضحلا ثيح نم با عا

 ايلا وعزا رلاوو ةيساو الانام 1 وام ملم ذر تار

 11 يناشد ناك الا ىنادخاناو 7
 ربكوأب واه نوكبال دحاو ىّسودل بولس ن 1 انالاو
 َ دصقلاورتراخلافالاوه باردا انساوجراخا اى دات وصيف بولي

 3 !اداورببعروصتسال عاش ى دانالا عمو بلع ةلالدل اوزيست ةمالعلا عضو نم ظ '
 0 يااوسطقللا ناجع ة ساو اوحناو مهضعبر اتخاو لول دس الو 5 ١
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 دا نلحق دصتربع نينا لاني انة نسل الع ثرحىونعي تاءالا

 ا هديب نانا ةسئل انة فلاةلاصاذسنالا ذه |

 هلق تحل الاعدالا ىفنونلا فدشي اهبسنل اهلا ةلاصا الو فرس الان َةِكْعلل

 س دقن زاوحلا اكول بارا فر طعتا فوزا ةراب رايت اروح
 ءاسالا ىف مرد ل3 و نبك تاك ان نإ ءالاوب دعنا ةيويم ا
 ناله عقب تلا عضاوملاى) 520 اراشعاد لوف نلم ن اك ريماس اا متل

 ,ناشاو مقفل نع ةعيراو ةرعلا ىع بونت هُنا ةرعف راسل منال

 ةناماو ملقا عد سخات لضم لعلب همهشسل لورق نركسل !نع ةلحاوو ةرسكلا نع
 "رنا ناكنلا نا هيف ارغب ناك موق عم هحالاهنس فرخ اهنالذ ةسئمإ اة الولع
 لاسيما نإ لعب هب لصقل احس م ل اوهلوك لعملاب هه هريخاتن|ضلسادقو

 باج (ءاسلاركذم معو نك رلذ علل نا قاس طقسف هريطت رينا هلع

 ةيظن عطنا علف اهنعامريخاتفذو ب بامالا ىف اه اهنرَس هبال ة سلا اسالا
 ىنعمالو بالا ة هجر لح نع تاناس ماطتحا نسايشر كدي مرصملا نا ع

 شلع بمكلا مكتوم هلي نالاغإو ماكحالا ف عطقلامشلالاذام ىلع زم هناي لون
 سلو |ذضقإلا فرصا« ماما ركذو انلاو ىلالا مج :انطبا اكل

 نلردكله دعي ركذي ا اعئقرأم مشل امال
 عنا علسنبو تايومابب اعلا نينا ووشنولا عجو فرصنالام نيب لصفلا هيلع
 اهالى داو ىاةنسل اايسالاألا كوترساظنلا نيب لصنل ا ىل ابيالوهت كلذ ذا
 .' ايسالاديلع بوصنملان (ىنكتالانشنس الا ىلع بوصنس هلوت لوذل اى! هيلع فطعاسو هاو
 0 لعيابو هلوفم عم هلرقرهوا ديم ان عريخ ب وّصسو ُهئسملا اديسال اال | الة شل

 يل ل دارتراهدإع !كركزشو لب تيرا لديه لااا

 1 ا معلا

 مف دع مالاو يا لك ثبأث رسل اب ضعخلا و مقتل! بصنلاو ةيمل ب عقرلا ىا
 ريبعلا انش لا نهل/صق قاهيلع فطعابوةكسلا امسالا ا

 همالئاجاراهمائاراوح ولوق رولا سس هركد اهرسحتل وامل نهلاطاقسأب هب
 عت اهرمخ ىلع تلا ناو لوثاهن اهنافكا ةلشالا ذه ىلع ٠ هر فرزلا 5 أ

 ىلع هإوق هس اولا دخإلا !ناكةدسلا|اسالاوا ل انعلاو ا ةرثسعلا| |
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 نع بنل جاوك هتجور براثا اه وج لاف ركل ف اضيف هيلعو ةموزلا براثا

 ل ع ما اماما ماحب 5

 0 سم ضد ك أطعادنل (/كبر نب نسسدح

 قرصا مال ماو قمل ساكو نمل در |ليقو نسح نب هارب او هلدادبعو
 نرلتأهنامهضعب لوقرم اظظرهو سانحلا | طه ةلادل اقل الارع ةيانكاهت ثلا ف
 اللا حاجي !نكيتو هطنل نعال ىشلا سفن نع ةيانكاها (حامصلاو نكلملعلا نع ةيانك
 « كير: يذل ل أعمالاو ةروعلا نس ىأ وب مرسل اا هقتسي اه هلوث جل

 اطسشجس الاف انف اضم ار د لثمو وق هيلا لأخمالاو ةيوحل! نسف! هرم ا
 000 اهالارنعل هف امالل ةسرالم اهبالاموزأ ةفاضملاىا

 ه دارمو با ماعاعفطعةلجو لوقو ملعىلع ىْطع نصور لومو ةفاضما ود
 هلو هلّساكق تشم اربع ضب ١١ دارمو ىوئهل اصول | الرشلاب عافلا عل معلا ئصولاب

 ةبونمولا يالا ةلصو اهب ى /هنالويلا ف نهال اهنان تشمل الولعملع ىذ لكقوذو 6

 ولع حر 0 فال اينما ريع ومر ةسئلاط لعل اوزاعأر نسحاو ملعلاوخ | 200
 انمةجبراط ناباهنع نوزثكال| باحا و يل لعىذ لكق وذو دوعسمم نبا ة ار زم ا
 ةساهيل لاق اكةفصلا لب اقيام سنجلا أ ةارماو ذئاو4َذ نانا لجلال اكرال دوم 0 0
 سحر يال !الأهعدو و ص00 نزيوتسلا لل قيمامدلاا 0

 تاو ياارتسلا ماطنركيا :! بلان فضي ىذلا الار طرت ىا جرشلاىف لاقرهأ ا 7

 فصار اقياس سجل سايد اركأ ناملعأو | ١ ياو 2 را طرا 0١

 مهوت دّدو لاَممس كل ذ للعو لقاعو ذ لاقيالذ كل ذ دعب هلوديعا لهل ر قسما ٠ ظ 4
 راما سارا مهول ولاه بس طتنساو هزل سنام! ناايعالاضعب ١ * يفاللا

 اعل رضتلاوذ دداو ليزا عض اومهنع افي داذاضتنا كيذا 0
 هتعجارم نسبي واؤزعم همالكع نا 00 ا . د

 ا لتر اص نم لل يقرا تولعلا اق نيش 24

 فم ورابط انام ننال اف ردح م وع
 مس ايىبل هنا مَع لعىُذ لكق وهوه فصووادلر هنا هيلع د نك 5 ا تت

 جةفملالباقيام نع جامد املا نإ ىسامدلاماتمتطع ددورعاف سنحب يرث" 2 1

 : دن 0 2

 | لخدين را
 هةددتسججي جا تيان يح يو رح ا تح 8 يص



 لاو نجلا الوحي لم دقو لعمل ع ىذ لك فروشو هبد لح لد
 ا !هساكلل نقلا انه هلوق ىلاهج احالف جونسجح ت !ذو لعرذ

 © م /فاضملاو دلو هلوقب دار 'نأو ولماند دلع قدسيا كاعضب يش

 م.ااهنف اضاد اهدا ان اهو ةيلثما ناولا 7 الا ةفاضملاو ذ ماطىنح
 حو ناف عرنمم دوب انضنشا عمو هي دارطإ سسنج

 ر حام| له هعش نسون اس لعادل ونسامدل اياب عيصاك ةولس

 روي سامدلاردنالا هل اذه سدت امولاقو اةنالعلا نكت

 سجل ماعلا إب راتلرهلاىوذودبر وذو ملعلأ ىلا ةفاضإل | تزاخاماهنا ىصرلا
 نى بسحاص ْتقو ىف ى |ملسئ 2 بهذا هلوقتاالا له باص اوجالا| اله بحاص ىأ

 :فجو3 نعم لبقو حاس وعم ةرلتنوذهف يزل فص دنوة يايا

 :د» .ه درو ون ملش ىذلاثفرلا ىف بهذا اصالأو ةلص ةلجلاوةفرعم ثوصوملا هىذلا
 و ورود عما قنا رشم لسان وتم بم ذادأةبحاملل|اا تيل تزاقاال ١

 30 7 ا نايل كرف كلمس مدناو ىا اعدل ىنعم ىنعم فر بخرهو يقلل ليث دي داعسبأن راق
 ا 9 00 هربغل كان !هيفوانحنب لاق ه دجنأمو ملعلل فاضل كمل نسحا
 00000 ذأ امانف لصالا نع تحْخ ىلا ةيرعما اسال ماظلا نا ىلع طيور شل اذ نع داذأ
 : د ركنا راو نما جا ةذ اس قلن ىلا نال ايف ماندو هانم

 53 م 3 لا سلا اا ءن عمري با اقوا ىلع لوقو كدب دقني
 1-5 وص وذا وهف اضيريع كلت ةئاضماهب قطن هنافديشلا | اذهب ىللاهجاحال كش

 وح اهبافكيئاطلاوذ لوف جاجال'لصحلا ذدعبو وتلا الل حامتحلاا عد

 كا لكك ل1 جاع ردت وذ نيو اهب قري ا رخاو ى دل |ىعب ةلوصوم
 ل ل او ع سيسن ناو اا يوي روزا اييع

 را نيكس راع ى ااهوأس ررهيشملا ناف هلوفخدرعل تفيضا نافعا او ةركنل تفضان أ

 12 د“ ابل اعاهطلاودال اى اول /مرزلو تالوصوملا ىف هر رثلاى بق ايس وو دّسلا نامل

 0 و 1 .متوومو تالوصوملا ف ملا لا السقي ادرار لع ةينساغا عهل ار
 8 02 كورس دوك ىإ ل برقر لروح ادحأر انتم

 د 39 0 م ابل ابجوم ىر اهتفالا هبل انول ىلعاهي رع لحب الوالاب ةرورجمو فلالا

 (ش 0 باوبارصحوءالوالصانس سيلا هر انتا نالواررهجلاّ غلو روهشملا كلذ نا
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 ءلا انهي لاق رهن اتلاو نلالاب عملا بلعا 2

 0 جيا الافرشلا لوض نم ل خيوب اك اوبال كلن ناهجردا اهب د فياجرا

 ظ سول ىلا امس الاف ءلوق مههضعب لنعأيو : در نس لللا با اءأىف ركذامى نللاو ةعبس

 ١ ثحهتسلااسالانأ لاقي ن|نكعو ان اتا ا حالا لا اعلا
 ظ ٌةباعذتسلااسالاه دام ن نا هج فورلاهذهب بو |اهىلع ةبلخا انا عش او

 ف لاس نس يفرك ها عسات دارا بصقتسافاملا
 هب انل|باوبانسؤكسلااسالاب أن ن دول ةلمرارلا عنرتف هرثو هلو سلا لاكمالا :
 هبوناوجو ناوخأو ناوي اور ا راو انةنهصقر نان اقولو 4

 "ده رانا زوم اهومق ارا اجا الة اج نسادوأو دق لع دس 4

 ناوةيشاحلاى و(ناو تلالاب مك اهنادس الكمال اعرجلا كل ذو هلوف كب كيرلا اوثو

 (لافعيال نمد وئاوواولا اه هجيرك دامو بالا: كيزأ ناناتلاو نل الان عج "رز

 ولف نما لما سال ومد
 هس هما را مهلر لاو بالا يهعت عجامتسمب هجرس ىف فملالاقو 47

 بالف عج هنا ماعا الن عم[ هوجرح ميرو لامن (لاقمحلاو جام

 الو نووذو نونم ماين مهضعب ىكحو هأن اب سايولا نإ هنت نإ عيشي ن اح
 ) ليسفتلا ملكت مدل عوق ةساعلا ومالا د ب اولا

 ' رئاجسنأف ليزل اال همالكؤ لخدو هريخل نركئالاهيلاف اضم /ايل |نال ع اضن  ملكتملاد
 م ريالا تسدنع هلى اضملاو فاضملانيب قم مالإاو ناضم هسالذو دش نواب

 اذا 00 تونثليل لن اها قام ما! هلو اهب لتعم بع ر وهج او
 0 فوالإ ةئسلا اجالإ ادب تب اغاو ىلاداال هيلع لكتب و فال اباهييشسو اذانضم نأ

 : فوم ن اهدالة يربتل اال جان | ةوحنماهب دتعماهنكاو اللا ةئاضمتنافاذا
 اورصبلا هصخر شمخالاو ىاسكللاعبت كلام نبا هر وحا ره ارب كضنول و داوف
 هون هإ يلا مالكلا ةرهسن ىلع أ رادالاز اجو حاجا ىأ هلو اول ءاوث ةرورنملاب

 ظ نيل كوبفركلاو >ربملا لاقو ايل ىل اف (ضمل اسال |! اسكو !ةردقمت العن ربا الإ ىلع
 : ىشَرَحلاَشا يأ امالق لاق ى ران اب اراهن و ادام وهاد
 0 «نلاتحال تيبلا ولما دالو لاب نيب رصبل | دنع صوم جير مو ائيِنطاَتَّصلالاَلا

 الق نهلاومجلاو ىتح فروج رمان ذو الس عجة
 ١ 0700و وانا ذا يرهواجسادا هال ةريع

 نانثلا ١



 . هلصاو ةزوخدرثلالا ىف ى ىلاقيو دل ىلع مدغم ةاقثل !مالكو تانثالإ ظ
 سار دح نانو فش [مهتالاسواولاتلقناو اهلا ثف ذح نولسسلاو عفلاب هود

 اهشاإ اقالة امرسكو اب تلق دو اولا ت در تفيض ا اذ او فج ىلع جالا ايو اهطومس 0

 .ى.اوخاىعبهذ هن انيرمالانم ىعن ىاثلاو مظانلا نب اىشاوخف عناق نبأ
 لئناةراتملاواول ب اهعفر نركي لع عريرم تعقواذ ذو ذا درر ماغدالن ىفو ٠

 ىلسم اجو ايلا ف يطأ ذا اسلاك ذملا عج اولاق اكعورلل طفتالاءلاو اناهواو |
 نمضمن|باوالا اذ طرّحرو ب اكل لوا مملما لود هيئ انيالو كل ذك هنا طعسإلو طن مش
 هماطن[ملعاو ىهتس أل | ىلإ ةف اال دنع اهجسالا كه در ملغ ىلع ىسم هال ايللال

 الاو قافو لحم اساله الثلاا عرس! اًماو هقئاو نمو درب ابه ]ىلع ضورمم
 هبررصب مهم الكم دعبتسي إ ىىللاو كلاب نبال قيام عنهلاو محلا ىرخ ا ولاقأث
 هلو ةردقم تاكج با مالا انا نم مه الباقم به دملا 12 لعج نو افبلا

 عنب ثبوبا «ىراملا لعن راسا كيري اقر يسند ول ؤ
 فالذملا نممولعم كاذ نال الو الوا ةينبماهناب لوما ل ةراش'ن وكلك د نعرطنلا ٠

 لاف يضا)ذ وعلان اوهو ىشانهىقبانهامهداوا سودا لل فاضملان لطم
 اعيرةردقملا نوب هن|لاف. )هئاضياروهكا دنعايثبلتو واول اهل ثدرايلا ١.
 6 |نم ًنناوه اك ةردقم تايون رعموا اجةرلاظلاو لقال ابصنو ١

 ةلرحلابباعالاناب/وسلاماصعلا )اق ةردسملا تالولاب تمعاملكتملااب ىلاثفيضا اذا
 بحول ىاثبصنلا لاح ليفول لاقي نإ الامكَش ىملس نيبو هيب ٍقرنملا ذارهظبال
 . منال الاوحالاو ةعدملا ايلا نإ ملعافلطم ىف ليث الق بارا ىنايلانابمكحلا

 هلسأحو رهن | هتف انع| نو د هدارذأ لاحبؤ هيلع نافاس هسا عانأو لحاو وح ىلع ١

 اهلقلرعتشملامدعلاب بقشتلو بصنل /لاحفلالا هن فر يريم ناكول هنا
 .فبسسيقرملا شيعي سبا نعرباطنلاو هاسسالا ىف لقنئلا هينشنلافلابلقت ملاك

 باوالاب لالخال | هضرأعواهيلق ضيق لحاو ببس ةيشنلا نلف دجر هنالنسلالا ٠
 ماقتلاؤاهلفامر اسلئاوررسكم مقوم اهعودورهو اب اهبل قل نابسس لجو انهو

 هنو ضراعملا تعي لو هلق ببس ىرثو ام درامل ةنعباتن ولن نلال نا يح م ]

 الو ةفصريع ىنجيب | ىلا ةفاضال مكن لباتلطمر ضل ناضالاهتافياوذالا .
 ام ةثط تح اورئعملالا اهتفاض اناوحىل |مهضعب به ذو قبانتل ممل (مالك نا
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 ' هليقادرفمالاعجالا صم! اذاط اعتسب مدن |هذو لس ىلع ل لبو كلذ ساجأد

 7 نمله ييفاشملاف كيزيااماو ةسسلا عم ةئاسالا د جونالذ ا ةفاضالا طارش
 ١ اهرك ل ويرصتلا نعزختس او هلو حلا اسال نموه يذلا بالالبالا | برشا

 نم موهنمم ان اذ ماكتلا ؟ر بخل ةذ اضم اهيوكا عاف ماظانغتتسال هيلع لاقي
 ١١ كو اناهباءا/صتخت !مزلش جو هيلا تقديم !اهضؤضخاما ةئاضماهب ىطنلا

 ١ 0 كانديس دبل اننا ةناماا اي ظ

 ١" ىلع مهشعتسن ااهلوةلاخ اكلت فوولا اهنا ءا مدع رت دو ءاكتملا
 و مارا يع ب

 فعشتلا انو دو هلوق هريعو سنحلا مالا ف انين اهي اذ وذ س معااسحأس نا ميلعأو
 ١

 ١" راما نالديلااف صم ناكن إو ههبرمض نس لاح الا نود ىإصوقْس هلوذو
 ١ نإ غ بش نايل اصمنو ارصق اود ةقباسلا ن ايون و ىطع تار نو كودك زج

 ١ نديرس مهووهو فيعستلا عماملا سبل شعل تاعللاس نأ افيعصتو لوقب
 ( ١ يصقم مفلاءاوشيلتتي لوذدعب اهموصمو| انلاموسم عضو |ليهستل الرو

 ' ليام ناردعو كل ن[نببلو اصومنم سيل ف عضل ناهس مهد اصوقتمو |
 فالثلات اخللا ئعضملا ركل مهنإصوغنملاوروصفملا نعئعضللا دارت
 لفن مل لاهعاشاو وتائش لاث نعضلاياصركذ ْملاوروصقملاب صوقملا
 تسيل لاهثكجر امتعاب باول فول اعبت املإرسل ىفا ذه لس اخد اء
 . طقسا ناإلاليهسلا قر صتئاو ءاوفاهنس سوتيصنلا ىاا يومنا زق ةيباعا
 ظ 0و بل تس اماكعو كفالات غر فيعلم عيرسملا

 راسل لوالاو الا عقوم نك عفت لد و عوذولارش[ب لرشلا ذه لسا تناك ناو

 ماقيإ هيضنئرامب سحر لئمر نحل اوردملا عئوم ناسداو اههيلإ كار كس اللاع ل

 ١ لاعا/ا هذ هاوصخو دعب ءلومل ىو ان اكلائت أ اتولاعبالا» كم اوراتخات وذ
 زاجالاة فوز كلا حالا اس قاله اعادسى|بباعالل يصب ةلع فرحاص ما نا هوك
 1 لماء ذاهزعا ىنا دارملاو باعالا لعضو للا ةداعا اهني عسب ةهنائ دك

 ' اطاشا نس لحام ماياو ةلع ورح هما سيلمفلا نا دريالث عرج ا ىلا [ظنو
 . مهضعب ةرابعال ني ناو هس قوطنملادوحوملاىاةلع ٍكحاهؤ ادإرملا را

 وصخو



 كرحالا نيعواهينمحب ال ةيحالصل كال ةهباشملا ن ا هرمملا نيب نما صوصحو
 - اهسركو اعمال ااهنس لكما زلتس | ىف و ءاوث مشل ةرابع نمنسحاوهو هيت

 فاي رركأما مازطسالاو نعمل لقفل مو مطاو قلم ماطر ناهس طملسم ١ ١
 ناهيفو بشلل اهبجو للام اطرماطظ نا مئاغخ هيففاهيفاماو ماطملاو للا ٠

 الو مازلتسساو ىلو الإ ى>ا تاذ] ةمزلتسس كل دبع ىلا بيرلو لاول اودلولا
 اهنباكف ماللا نس لد ويد لصولا ةزه كالتبأو دجوب اهعوجي ناد الوىفةداعا
 ني الا هن وبامه دعب اذ حاهيف نا هبشل اهجو لحج نإ ىو الامث ةذع حسب

 ماهل نيب دكر ا لع مالمو نبوستلاو هيلا ىاشت 4 ةينشتل اهوننيسال| ماع | 7
 ماصعلا اقو عجااريلف ةئس اه ور اش اجور كشو طلاق كد أمر يغب هشلا حو
 ولاو هلاد نانثاوالكو ىلا ةئسس هب ىنحلاو عورشلا ينوب بزعمل لاش نا قرشا
 ضوال 'نم ملعب اهل را عورتملا نا يدون الصاع زم لكة ل امس اواي ثوزكسيو
 يبارلاانهيلازلاب دار سيبللوالان ارم اهيعق لس اولا مالل اكلت مظتل ل رعد
 لل 9اهئفاضام دعو اه داؤا لاح كل لعلب [راا هس دارا لءلوصال/فر ال أع
 الا ناف لامو دو كوم ين ى اهالمالل|م اطل | نكن ثلا ماللافصو اول /لعح
 2 كل هله 04 زوون زولعم نه لسا وداد وذ مالا ا طا
 ءاؤاوا ف نس هوذا اذهو ' لب نال هومتو هيويريغصتل فو هارغا عج او مهلوق
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 رهأت قتلو لاهل ادعت جرسلا سن ناس عون اوهو ىش انه قبو جالا تذل اوه



 هبجوتو مهضعب هل اقأس كل ذدجوو فو با وءالا رف لن ةدارلام اللا

 نواقلتمركسما ىفنينلاسلا نسا ماو اناهباعإ

 اًمالالاحواماو رتل ى الاو ميركل أانالاو عيركلاو بالا وع افوصوم هنو ل لاف علا
 رسل اجو مرام !هيسنلاب ليلقدناالاالحل اوبال سو اهعامجا م | مْرُثن ناك ن أو

 ا الأ ْن سرر ا

 فاورصالغاعلاو اللد هد عر اشر دعب لعجؤ ةديافالو لساحلا يقم نايل

0 

 ني هوا كل ذ نأ. بيحإ 0
 ام باول ةد انوادحا وى“ ةيلكل !قينماث ىا ارو ذ ال هنان هلووأب !ءااهنوك

 دان اديك اىلع دياز باعالادارلا لو مم ا ار حصئقيالر اسعالاب
 هركذام مرلشيبا/ هدكأ ماسه از اشعاولو دأرانأو عوني اما دابق هثد از هب
 هناا دلو عين لعن عار سدحإو فما

 اب جلا ةلاحوفو اال تباهظ كن ديف اللا كعتلاؤكاو دعا 3 كلقشس | ءابتالا دعب
 تاور رسن اح لق لع هل ديرة يكل
 كيلقنامثو اول زانت كتبت نان تمير اهلإ تبملقف اهلبثأم جفناو
 نم ءاعابلا ةليحتلقناذ ءاتالا واهلك ت احلا قداوتل ىو | ذهو ابفانلاوأولا
 | كي يزعل زاب كلق افلا كولا اواولاب مل ةبجوم ضه الك

 "قلع هلك انا وبل عابنالا ةكرون نائئالاو اهن ذحادر دق مهناربعافيلعةلكلا
 فحبلق اهباجتا  ةيلسإل!ةلساعباهشو ءعب ةللا هه تلسوعت دحاو
 غل اّصالا ةبهبحو عابتالا تيحررم نمو | ةهجاهم تلم اهدعب كو اةلعلا

 هلو اكل ذه مخ فعامدلا هس وهلم ةيلسال ةلرما نم اهني ثبح نب
 هلع م است هنا قع ررهشملال ذل ةتفارسدهتر سلب همام انفي
 ةيرمظرإد يب ملا و يا عع نولل فحالاب باعالا

 (هسالاسسنارصو حا جرم لولاك هلو لاذ ٌتيحؤملا كلة ريغي ههيرو هلو
 تناكولفزا ا ا وملو اولا« .ريمالعنو ملا عساعاسا
  ىنو لماع عئقوتلاق اهتواسلباءالاة ضم اهم ةياق ةرركذمااهخالا نيواولا
 تاءانااعد اربع درإو ضن|درلادهو ككذ فالثيرمالان ىلع ليلد كل ذ مدع

 ْ (حالإ



 فئوتيربع لكك ل ذ نالدورلا نودُت ءخاواك اللا عمدر ارهةرولذ لا اسال
 سن هراتخإ ممر اوال[ كلن كطب | ذ أو مهيمشسس | او روك ىلإ لاثملا ف لماع ىلع
 باور وهشم ا لوملا +برشم ام هسوبقعتاعدارإ ملا لعلو ويلاربسمم ا نيعتو
 ربغل اذ اضم هاوهر ابخدالا ىوسيئر دلل ملا مالكو ْعُف كل ذ لق هركذ مدق كلام
 اءدصم هنو كل هيلا و (ضملا يف لسأع ف اضم ا النص نم لاحاذ اًموز سام ملعاج بلا
 رهايرعم صوقنم ىاهلروومذ |الابحإو صقنلان اكا رم اكو | هنالك لب دبقو
 فطعيو | ك راو كس هه فلل ادارملا نال |!ب عم اصوُقْنس ى) ْميْسل ضع اس
 طغاذ]ثعنل اير يلستلاو فيوتتل ا ىف هعوشم «َىئاوس هيد لردتلو اهل أ ماع ناي
 ىلوالا معي نينئسلاىلعرل ذ اهي ةقئاومال هنالره الكرطن يثور بشل ميش
 لح عوج او طفق_ور د اال واد راح لا عوج بسفتلا نال بسلا ضعب يقام
 - اطيرعت نيبلاون ايلا فل انك فيلق لبق ناف لاهنسال ناث لوعفم هن | ىلع بصن
  لدنلاو سرسالا هيفاوز رج وهنإل انابالال كب انه نا دبعب ام بع انلف [رشتتو
 ىلع نأ] نايبلل هيث سس احسال تم لحأه ولوف كل ذ ىف هنم ل دبملا عي مقل اكيزوخ
 نييللانممعإ نايبل نا هيلع مل لانيالف همال تف لح أ ه وأب نم ىف اضمرب كمن

 نم لك ديو | نيب ىطع +ا ىزعت م هاون ىلإ ةبجومةموإ ال ىإاطأشعا هبأوه
 8 هوضعاو هلوقو نالىل اب ومن ىلاوصو ٌريثاو تساوي ىعموتدح ا
 دهس ع اهلولوق ىاؤ جم ةددشم ر اًضو ةروسُلم ةلبهه نبع و ةحوتفم

 نكت يصمو فاعلا نولسيو اتلا جمب اوكتو ه دار ١ىذل | لاتقل 'ىلا هوبي الوب
 صب |لافي د امي باوصنإ ا( صئنلا خلدا ملعاو هودزكل لارج !خررصول اوركذا
 الل فلاح سءاهناىنعم عفا تسيلاهناالا ال[ عنس !رثكأ حم عصف ١ تنأكن او
 لاا ةيطل ا دش ةفاضالا نال هم اسإلا لسع هو دلل |ماللا در عصتقن س ايقل| نال
 ةى لاو ةلعلف كح ىلا لاب لصا لك د ٌرالةَماّصالا نإ ب اولا لصاحماهلصا
 ك<تلاهاه اىئننكل ةَداصال' لاح هصن ىلع وس ن/ىفح ديك ة لح ثدي

 ملعئدبر ةئسلااعالا إب ىو نهى ماهل !هعغل هيفرمقنلا ةغل كراشب
 . كلا نمو مااا ناو سايل اذه قئوىلعاجمحو خاو با رسقلاه |
 نيملطلا ١ذهوربذتوربثللا لاهتس اللو مرْسلا ف روك د اواد م نيسساشلل



 اهنسإاةشلب ةحاسملار يسن ىلع لدي لا ةراّسا هسالكى يو يالا هلوقو مّشلا
 فكل ذالول ذا ةراشالا عتملو عقوم مالكلا | ذهل نكي مالاو ىوخ حالطص! صو

 111-1 لبلقال ميصكربع فروا هباء! نإ الا هم كرس م وكنا
 ىلعؤطنيإل ىاعملا حالطصإى ةحاسملا حنا عم مِصف نيل احلا ىهن | ىلع لادل |

 اسفلإرع ح لأ سايقلا ةملا لاقي دقو حرشل ا( ئ روكذم ا سايئلل هتفل اخ اننا
 ىأو د يصف دع كش أبو عضاولا نع تشام ْنُكو ىلع نو الام ئاعل ا لها دنع

 هلوق كوخ ةحاسصنللجالطص|توش بوعد لةجاحالف لوطخاورسصتخ ىف انى
 ((ة يلعن ولي نق عشيلمى اغني ءاممك لي هيلع نوكي نا عينا م ىو قس ن اه قش
 تاووافوجلا ابعم ناع اوس ىنعبي هَليإِقدْحِل هساعان |ىل !لاّقول فو ام هبا عا ناىل |

 اًضدحا يا ىوعلل/ص فنلا هل رو ىو ا ناكل لا والا سم كل ذر ثعو | اهيبلع ةردّمم
 ورح اهس حالا نال لاسو ذو كود بف لخ دي لاقي دقو ىوغللا ص قتلا ت اق ذص
 نم افكىحالطسالانع ىوغلا ان زر شحاو ىمرلا هب مر صام يعلاوهامادوحوم او
 كج ياو با ىف صقنلا ةروكاملا ةعالكلا ف ضقفنلا نسو ىا + هيبه و هنو هلع
 ماظل ىفنىنعم و ئاتحلاو هيلع فطعاسو ىاطلامئاح نب ىدع دم بوز لوق ف
 هيل | يحمعرز عيضو تح هورإ ملطف لبقو هعضوم هسلابضو ىف اتألم
 نب له مكادرو هيبال لول اهباشي يلد, نزت ٌتيِحوم| نط أم ليثو هسا
 اقلطيول لإ مار لاوصو لوو هربخ سر ييم هيل ادعي هيلع رخل /عب)نأب نيلوتلا
 هنا لع كلذ لدذ مرو ةردغم تايروت ب عك ثالثا لاوحال ف ىهسالن ع ةبلقنملاىإ
 ىلالاو لوالاسسأيلا لوالا تيبل / فذ ذح هس | مهضعب لوعل در هدو ةرورنما] ُهَحل
 -باصْقْن تس مالو كا دك هَل هن اة مالا سدح! ل قنن اف ةرور ملل ىانل| نم

 نيش صقنلا ]يمحو داو با نيب ةقرغتلا,لياق ال هن مولعمو ده اشلا'كهب
 لصؤلاا هاب )نا هلرو صعقنلا اظل ان كستالو هي ةلسما نرمي! باجتد تو ةغل
 هقالكلا عضاوملا مانا ىف دماشلاو اه انباع ديلا اغلب دق ءرمع مشل وبا هلاق تيب
 معئنىعم نإ تنالناو هلفاييرصقونا ملعاعطق تلاثلا فصلا تبت اي هنإل
 . هب لصتلإرييعلاو ةينشنلل عم الو | حاسس الل اهاني اعف لاو عبج ا اعط صملا4
 ب ب نم ُهع] ىلعإحو ةنينشنلل اهئ! لّيختو ةحفرلا عم ىلع مل الج وشنو ليلا

 شما



 د اراو ملسلاهاو لوم ى سلسل اماني اعرتضو فلال ا ىلع ةردسملا تاكل اب ىشمل |

 بخ هركم لطبال كاخا هركس هلو اهمإ ةهج نسوي امو اهبب | مح سدي ةناع
 فاطعيسالل حالا ركذو ئلالا كعةر دمي ومب عوير يرخيوم | دشبم كاحاو مالتي
 ةهدازعا ماهل رمل | دسن دس لعق بِي ان كاحاو !لتبم هركس نولي ازؤسالو
 مهلوم هيلع لكس لهو نس لاق نحو رع هبوب عا ةركم ىلعالب ىوطعم
 ن السلا دعب باه امو حالا لعاهشطاعتم دحإ ف دصي | ناالب ىطعلا رك
 1 رحال ىلع اهنفطاشتن حا قدس ملئ نابجكل ود ةود ىاهرلت
 لاقي ن!ىعدتس ار كذامةارملا لبقا داهنأ ههجوو مهلا سئل ىلع الالدتس |!ةأج
 يل :رشظنو ويف باوءالار كفيف هلسما ىلع كل ملاو يخص ثحلهن الر هطواهتلا لالا را ْ ١ 0 ا م لإ نوما ةيص نال اجلحرلل

ضعب نونا ايس ال هن اعل ىدح| ىف ىائتلالاو لوم ه اتئوَمُف ظ
 1 ثا امبعيوت | 

 جرح كلوا نيئيويو|نيركذم نيا نييش ىلعاعنمو لد ساى!+!لداسوهو هله
 رو اولا همم بتم

 "ذأ ةريثكت كى حملا نال نيئر كرصبل !عجيراف هنسو ناوسعارثكاو انا جون الدرل
 ذو موماعاز نكست كا سرني دواس اس ١

 تاكو هلوئاماو اتلكو الرش حزم نا لصف نيفطاعتالا نعى غاو هوقو ينم ا
 نيشإلا نيون اءالزو عفشو ةزورنملل قو د فلالاذ ثار صالس اهيلجي
 َقَعْناكدصي امنال لع ُهيِدو نين !ىعندال بالا مهتا كل ام نير دبل | لوق ىلعاس
 دصرمعالاو نيش ] سمعا! كهودرملا لب اع اعْمَس نال اهيلع نال كبل نمت |ىلع

 إل امرعديلع ل هناي بيحا ناو لوالا لصمل اب احن هلع لديالو صخالا ىلع .

 نين |ىلعو ناهبإق اهنا بر يضل !ىلع ىداص هما في متل 'ىلع درو او اصوصخ
 يرو دارطان أن لوالا نعبادقتو ةاسأو لديرو لجرو ثنإو ثنا نع ةنعم ى ه ى [ نيئنت|و

 ا" 2 وابيلغتلاب نع وريطس كلاب اجلا طورشلا سس | دخس| نيب عم نيفط أعم
 ْن أن ناكل "نعوك اب للا بأن ىفمالكلا نإ ةيبرشن ب سا لد ام ولون ىباهدأرملا

 وظنلاة يصار كو دعاولل حو هلوك هانعم نمال هظفل نم نيمطاعتمر يا ظوهاك د ارأا

 عوجرلانالديل |عوجرلازرعيالو عجلا ءلسمو كل لإ لسا نعاول دعى ارإرلتلاو



 رثنلافاحاهرو كملاواهكق نيب ناكهلوفكرور نمل إل[ ضوه م لصا ىلا عوام
 صاطاصنو انس مهيركأن ار بق ورب دعول هلو قل يثلتلا دصقلو || ذو ذْس ب

 ىدجتو دهدنن ان اد. الال ومكر دقمو |ريصُف لدرو ليوط لجي ىاحوتخ
 وعدطع نورت رك ددو ىقرلا لاق ىحا كيو ىب اذ يدار موب
 نع نعبا نافنيرهل اوصل لي هشل داو ٌهَفْْحن ان ةيضاركو اكد امدو افصامص
 ربع ممل د لع لوسلاو اطهر عوركيو با لاق لب ظفللا يقمن نيف اعتمم لا
 عب همالكر طلو زرع ءلصاىف معن ةقيقح ى ثم ه دنع بيلغتلاب اينالر ضم
 كلذ طنش ال ناكن الا ىنعملا د (حالامدحإ زاهاو ةقيقحلا ٌةينْثٌمدجر مهلوق
 داّحالا كل د دوحف تقيم ليسلا مالك لب ىف اياكتلاب نار انهروف ام اًحالا
 نااهدحا نا حا نأ رش ىقس و طور ةيبامدِطم لسانا عي ججاربلت وكلا دنع
 قتلابةمتشااسالااذلر [هيف ه در امل/مدعل جيبالو لكى شب الك ة دب اذ هين ول
 اهيناث كلذ هدائ الاب وعم نكن اوطرشلا !!للو مول ! انه دائال بيرعو دحاك

 مافانم مباقالو بدهتل |ىرحمر اون ال نسراعفا جهننالو ىش الف لعملا هسا ن |
 لاقلت نكي نخل اء وش لاق تيعاربلا وطا غلى عالانو ل زلاوا نا دنزلا
 ةيشْوو هد دعت صتفي مناف ىعم ا ىاقتإو ولوق سمولصم ةدياغل ا طارتسا
 وك دق تلق ن اف !وس دارمالاو هيل | ى رم لب مش د دعتال لحاو هعمل لك
 ققتناسلا عوج بحالك ولاجرلاعوجيالس لكب ديرا ذا اهث كل ذو اد دعَتم
 ةيشنلا هم نال ىلرهطي ىلا تلق ءاسنلاو لاحرلا نس ىدنع نالكخ بنتن | ف
 روغاذاال!ى يال سنحلا ١ ىمهلوذ كل ذ 3ب وو اراك دياملا د وحول

 ىاثلاطارتّسالا ماو مس نيبرنص ى)ن ياتو نيل رد عدضعب ىلع يلطأ هب
 ن | هئاذ دحبو وم ذاب كئعيالف بيلرتلا ماش ضراعديم جام اك
 نيبال د ما لسا ماسلا عجلاالو شم اة يشر وهتالف دز روالاهلوك سني

 بءانافونهرو ذهلا موزلل اه اعا بعااذ | ومسام اهسو ةدحار هلك

 تن ادبو نالجر قل وُفْنف فا ةسْجزواّئبرام هعهو هتيشنز اج تاك اب
 نجا ةعبسوهو عمألا ة د اب ز ةياهب نع كل ذب حب اونال هنال نانا ديو نآت الحر
 ظ جاهم نعحيتخنأف فرحا ةسئر و اع ام فالع كارز رراه خا وهج ناو
 ه رح! مهجن لوصالاز واج ناو ناحؤهس و كورك ذ ام امج ب مهمالك

 كيد



 ججاالريسلتل عوج نم هريئمالو اقاقنا حاولا هس مدعل ىمانتم ارسكلاالو كل ذ

 نيورضو نباسو تينبلونع هضعب ىلع قل افهبزرتعاذ الا سما الو جلا

 نيل اجراج#ل او ٍقرشتل ال نعمهلوقو ناو ا دوس ناحاقل جلا ى مهلوذدر لبو مهَس

 ن اكل اهينسو لاق جلا جاةينش كلام سار رحو ناوحأ اهاسمرق هلوو همس | فو

 ملع كلذ نم عير ايرسلملاعجلاو نسما ع اوناعجاامتلا |موب نيتش قا مكل
 يلع ا لاق وياصيو دج لحلول هش ْ

 (نعىدختس اف لحإو ىلع دحاو فط عىل! ةيعاد هجاحلا |١١ ةيشتل !ئيمتب
 ءاهس ا هيو درمان الخ ىنبما ع الخواتم

 شلل الهي ايدل نوسمو 3 دوو ايزلاو لاعفالا ساو ماهفتسالاو طورسلا

 ىو اسل |ىلع قاس ادنلاوال ىلى عجار ةيشلا ترام يراهيتي زر
 هلوفاناعنإ | عضو نو لاو ب عاى امل وأ حنم سيبلو بلل عض هدناذللاو ناذ

 فرم االو اقاقتا عهتالو اركب طباتوخ دانس !بيكرت ب كال بتل

 ككاو اهراتحاو مهضعتبلائالخ هيو موت الو مهعشس نمو ا

 نوئويرضحو ناو ح تلقح الا ف با ءالا لعج سمى ع ىجزم ا كعجو | تينت نأ

 هب ون هوم أوو مور نصحو توما سمح كاق نيب اًضتلنا با اب دمام ىلعو |

 ٌةَيْشنِب ىغتسِو فاما مالعالا اماو « ٠ ندع لثو ن ذحالل ةمالعل ممكن

 أم !ونيركسل أونا نولوقيفاهحجو هه نويدروكأ ار وجو هعبجو ئاسملا
 فذ ةفاضاو ىصولا لاقوو ذ واو ذب هعجو هس نسا هيت ىلا لسوتيو نيركلا

 ررقت اه لكتتتساو هرمنا ذ ىاط جالا ى | يه ا فانمإ ىم هتاف صتموأنهه

 ل اركذو هعجو بحاص بشي اصونلا ىغينيو سنجل |!ال| ىاضتنالاو 5 نائم مس

 ا ااا ايلات

 لان مالك ب افام ىلع قل طر درعا ن لانكرش الو اع والو ايس سيلامهبدارب نأب

 ىلع قاله اول سيلوهتائالطا نم كك ذرب ىلإ ب كرملا نيو ةسجل ا (سالاو عوج او '

 . كلذ كيرا ذا لاب هيلع ىلع ايقأن عهجالو ملعلا ىنش الم ريكتشلاو لوف معال| 0

 نار يللا فيزتاسسبلسام ًاضوع لإ ىاهتن درمنلاناماذهأو هربت دق
 هريكست قيرطو عبس كسلا نم سال اوف دوه باح هال ن افيو عتل ا ىلتخا
 ىاعلإ ندونجوهتجا دة دبحاس نولتو| هبدامسملا موا نحل ار



 ١ ةزلاروسوم وعز لكل مهلوفوتع ىنعملا نذل لادل |سسنجلا ةإرنم لعجت
 مبيت ىف كارتش ادجيوي نإ هطرشب نسانال سانجالا م العا ى ىرعإل ياكل
 كمشالا هوم كراش مات د ا٠باج ةعي وادعو نحل اخبر
 ايات موش الو هب نيييسللا نم ذحأو هب أدام هو لاعتسالا درو مث نينلتن معو ىلع

 لاو ةراشالاامساو النو نالئرنخ مالعال ! نمت ايانللاكر يكتنلا لبقيالاس عه
 00 يلا وسو ف عروبد خلل اهلا

 اههلخملت ل! للو ميلا بلاست القا 0 انيشاعو م هّسلاىسا
 ىلذملا عجو ماب صتضتالر كتل | طارتش نان واةينقو تبعت لوبا
 دوجولاى هلى انام ىلع ةنعق ول اامجالا عجب لو ىنشس الف طفالاق انتاو هيوم مهئاف
 اهادح يعل طمرت اكتلف راخلاو سب وهن مهلو ثامإو ةقيقملا كدصُت ادارشو سيئل

 هةفقن ىلع مالكلاو هياهرمو بيات قلاو سبيلا نار مهلوت اواو ةزئالنم

 0 [فافتاو هلم[ للقميتموخانتل اسر نم كلب هز احنودطورشو

 راشعاب اهعجو كريشم او ةقيقحلاوز اجلا ة يس عشمج هيلعو ةئالثلاو نادحا
 7 و دورولو فطعلا ى ءاس ايف كل ذ هطاتشس مدع الو ةنلئح ا اهتالولال دس

 م 00 ل لهو كك ليلو قر لعاجا) مهاربأ كباب هلاو

 | ا ذلة عاارو ةيسدلا جيجا ىعمل اى افثثان از اوما
 0 اد هور قو سنو لع عجئالو ىتنالو جراخلا دل نأث دوحوو اود
 / افءنآك والا هب ىع هرنعُويشتب حيتسال ناو لوف ظفللا قاقثا طرش هنع

 ظ انساك ذلل م !ناعشو اوسو لمعب سالوني نع هريغب قئسيالناو

 1 ىلح هسإولع ثنوم ا اعِص خيش ناعيصو ىس هش ن ايبسو نجح يشن: ع

 ظ نيو ةيايربغ شفحاللاةالخ ددعلا اما عهالو حالو نااوسو ناناعيس

 0 ا لسعر لات سورخلا

 سال نييبرسميلا ىإر ىلعاعجو عجاوشالواعجو اا اهعجو فلاو هيام
 طلقه نونا ذا ءاوق لاش يو صانختسا راسب عيتو انو ةطباهس
 هيف ولا بصْني كودرهظ ا ن 1 اداف لاقول مل
 001+ اهنرماعاو /وصنمنوكنعالضفةلكب سيلك. انرح جا نال عش

 رل لل ةفصءن ا ولع ءرعيز جو ماليومو ماسل ا



 ةطساوب با فاسفنارمو نيئئترل نيب طسونلل اهلعج بسام لقثل او ةفخ ا
 /فاعافل اك ةدئرمأملا !ىأذ لع هناق ه!وئر لدم و أ هب لطرفل مرج فرخ
 ا

 دلي زلات ولا نم هر اطهر ورع دو يح ءاعام ببائام ةينتنلا
 ,ء تيوس نالواجوع يكول 1 !مهرثأم/ اهل ةغصدن ا ىلع لبزللا عور مهوت

 ناذه ىاحوخئف دارئالا ون ًاماو ع اضالا تعول ا

 ىش سيل نإ له نال دب سيلو ى دال | لسا ذكد ارو الامهرتل نونل!الول ذا
 هل 1و ور الر وخلاوح لشنلا كو ال ان هقشح
 هن دجيوام لل ملاذ ويف اجرب مام لج اب ةثالث ىلع ة دياز تاكاذإ

 0 ايدول لو فحاو نس ىلع بالا يره

 ا )نونا 0 . هموم زا كولش نلوفل

 اسلاك خو لسالاو نينك ااكتل ال كلو ا

 0 رح راع اهير(أ كحباهيا ال كيد تاه جمال كل نإ تلرح
 ةشتلامالع دعبام ىأ د اهرو هلو نينكاسلا اهتل |سراشلا ف ىاككد و لوفر

 ةراديط دعسان 00و جوم7

 نياك هيتار وصقل العهر دقم الون ب .و نلالا ىشملام 0

 كقث ف لالا عم هتملل صوتت - )لا نإ ىفنخالو قرالا لا ملا نكروغصع
 تا فرت لعشلال اذا لالا عم 1 ننال اسما

 ا لسحلا اهيس | هلرقرفلال |عمّبقلا /| ىقب بيع سأ

 صامت م ا ديرما راهبشا نب هو
 ناشلاراث كده لالا عبو دريد نال مرلب نس ةغلب نلالا هما
 منلاتامونلاف هناذقلا ىقرا باب هلوق هلصو ن (رضُع كل ار خهيشم هال ةغل

 لش ىلءاليلد لدوصوتد اكول هلرح ىلع نطع اهاقاسؤنتو هلو نانيعلا

 هوب ةورسألأو عليش ع لصاح جازت 0 مارشمالا
 2 نوخاملا اهل ةناجل !ئو جا اهيلع عرفت م ناك !ءالارصا ناب كلذ ٠

 اهساجاس اهليقن ظاذاذ هلجلاو ما 3 الاس هدو ديوان



 واولاىا السسبإلو هوي نعل(: وس طخ ١ لك ازتمال ' 8 لش لصح-ث ايرملا م
 مرار رصحال الم نت التنألاو ءاوقو هك بلم اهارهاعريضتلانمانلاو
 لقت ةرسكد عب ةدكاس ةعق واو لكدالاب تيلنالو اولا لقاسر سلو هنال كل ذو
 / هل اواو لهن يدع ةنكأس تعقو اب لكدالاواو تبلقنال ايلا قاس ععولو أ
 وأ مارك ينس نررموخ قك ةفاشالا مهوناما ةلاخل ليزملا عجل نون تلرخو
 نب دئهل ا, تررموخ وت دار فال مهوناماو ةفاشالا تعونل نونلاالوإ دا امرك
 الهويه دحوب لام لج و ازدال امهوتل نونلا الول ذ| نيمتملابو نيساقلار
 ىف نونل نب هركذ امو دحأو ننس ىلع بابل ا ىويل هبت لجو ام ىلع مهونلا
 داؤالا مهويرشع اول ونا درواو كلام نبا هراتخااموصركذ ام ت ليز مج او ىلا
 كيضاقب تررمو كيضاف كباركرر حلاو | بوصنملا سوقنا مولا ةذاس| تعم ال
 ٠ فد لغم ا ىلعزفولأب هيف ساننلالا عز د نكي انهاس ناب بيجاو درئم اب هساننلال
 رسدّقنلا كلذ لع هيث نح ايد كل نك الو نول درب *ةيلع نقرب هنالويلا  (ضملا
 | كه ىلعممقوو هلصو ىتلاحاو نسال س ايئلالا و د نليِ نونل ا دزت مولةنال
 فئا ايءلاور) نكي صراع ساثل لهب ىذل !نويلا طوّمس نا لصاحلاؤ رب كيل
 لحلولا ةلرحرع ضوع نوئلا تح لائو رب دل ا كك ىلع هي نع امل كالو
 ىلع زر دقم تنال ناو ةلرإ 00
 اهيعمنونل شف ماللا هب هَل !تاح ردنا سم دعل اف ك.اكر ملت امل نكل ئجلا

 1 1 لس ار هنو ةفاال اهم نيون باح وا د
 لرقلاوف لاقيال ىاطل |ربغب مهضعب حعنم لب ليلكو مو ب !ناضمل ا" ناعم اني
 حالا لرقن انالرن اربع وهو نيضوع ندب عجش او امام هم ات ئجالا نان

 ةواحم نيوتلا ل وخد نعيو هنعزموع نونلاو تاهو اب با عالا نس تا اع ضضوع
 نفت !ماطلا|رارقب مده ايفو از هي انهربصتلاو تكجو هلونل ةلعإل ارم
 تحفشو هلرو ةينشلا مالع دعب ام لجو م لين اهيد عج انني تك و انههلومك

 . ايلاراشام هله كتلي ناو لاق مث قرملابلط, موضع هللع ظفللا امْسََع
 لوصخ ئرال ناكتل ذه لوقنن !لباقل ذ اظن وو نينطسمل اوه ؤمهلكل اقراف مقتل

 وُ قلالا الحال الشام ةصيربغي عج او ىثم ا نيب نيقطصم ا رخو ْزيَيَبلا
 ىثملازو نوفطصم اال اذ عجل [مهى تملا ىف اببقتو عج نت دك طصلا

 اج
3 
 هن



 تونلا نإ نيب ايب نيفطصملا عجبا حلاو بسنلإو لايف جو نايس اكن امطصمااج
 ناواعاهسد اينشاالفاب تلفت لشما فلا نال انهن نيايبنيبطضملا لل |
 درو نيئط سم اوخؤ حالا لش ام هلك فرشلا ىل قل نونلا ةكرشلا ناي اذا
 مل ا ناو نط ناكو اهلك فره ىذلا نوملا طوسل نيئطصملا انما لاح بلع
 ىلعوسنما ده اغيب الفك اادج طقللا لئتلدلزو قفرملا وةغلاسر كد اه دئل
 ىوسسملا م دقتملا كا الا مث هوو نب جا فن اعيرانرلئاو هديب |ى يو رمعجاتف ع هل وئلك ل ذو كلام نبال افالخةْعِلب سييلوىأ ةرورئم هلو نلطم لوخعم هنا
 هيزكة لع حورخا سيلا موو  يدص ناو كرد هني ذيرا ىإ ى ثا ذا ولو قو طررشلل
 وطلدغب هصيصق متتفيإلا انوسهموا هلوئ فطعدكل يلع [وئا ره اذه لجرو
 ٠ ىبريوول دو ىلتكن كاس اهلس ايوا اواو ه حا ناك اموضو ه  ايراجالتعموادلوو

 كاين هيفو ناوب/راهشب يح ىوغللا صقنلا هب دارم ايا وقنسو | اوتو مو
 ىعيرسمر نكأ احالطس| صوقنم اهب دارم اناث يعي سوقنم ا ا درو كلذ دعب هلوق
 ه'بفاعلاعركبو و ن اخاو ناب اذشف م وعلا ك عوار ثس ض انك ة بو ذكي تنا/ نا اهدرو
 20 اهم ىذح ام وبل ادر (دودهالو اروصفم سيلام ىل اذاو كلام نال
 لعورجو مدو لو باو سا ال نهو محو ماو باو ضاق درتالفالاو وُ امالا

 هناريقو نا ةرورنع مكي دنع ناو اضن ايدي هلوذو ناوهون ايْهذْسو مذو
 ىمد لانس محل ىلعن أو مدو ناس داج اذ حرت ى لب درمل |  لاث نم خجل ىلع

 اهلاو انااوارلا تق هوم هلصا ناف ام وهدف لخدو اشركد ودصرعإزوف#و | لود
 لاصاال| ىو او فلا وي دم ا ضو ع[ يسرانل هيلع سن اطأ دو ده ريسالف ةرش

 اهنولر اواو تبلق رج تيناثل ١ ل نس ايضوع ثناي نإف ةيلصارسع قره اكل
 أد بلكت ءانياو هرثع نم ىو ١ ن ذهل بس اني ىذل ا اءدي]/ /ى هع ةضحم ةدئاز
 لصا نسالدب تن اه ناوبسشلإ اعالج قتلا ف براقثلا نبو[ولاو ةزسهل نيام
 ةزيفلارإرها جرن دياز فلازثا اهزطتل ٌءزهو اولا بلو اسئةلصا ناف اسكأ
 تالعولم) العلق احلا فحم الدب تن اكن او ةيلصال | ةروصللا طناوإو اهسلق ىلع
 _ةيهلا بلثؤوصو لالعإل يرن ةرهايلا تاذبا مث ساطرمب ناح الل ةدياز اي

 كول صاربع دياز ثرحنس لد. الكر | ةهجاس|رعج ةزمهباهيبشن ىصئل | كعاو او
 9. . بكف

 ل
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 ظ ابحي (لا ةيصخبو هيلا ذشو أر يمخت م نم هلوو دعم لصالا اراشعادلذ
 ظ اواو ا اه رايقون اتسصخو نانيل |س ايقلاو
 /تاقؤ اي مهلوقاماو عج من ادجتقيأممهسسعب مالو ةلصالاةريهلا

 00 ل علا نالف هِماتِو

 ىفلعو نبك ةعبار نركت نأبالا 6 ديار تن طن |دفلاث كوحاروصقم ناين اورهاظلاو
 يلعيو نايهلمو نايلجرح (فلااقتت ى دس[ ة سد اسوا لعلم سس اخرا اتا
 كر ةيبش وسال ناير ذم لصالاو ةيلالا ف عل نا ور ذم مهلوو ذو ناس دسسو

 قح ه درُمي ى طق لالا ثبلت ملذىئْسالا م نسب م هسار يوصت ة لع كلر دفملا
 اهلا عجرش ىئاكءأي نعالدب ثناي نكل ة دباز نكت موا دجيالدنو| ولوف بْلُقُت

 ١ يهم ااحلارسأب مح هدف دّْسو ناشف ئعيلاء عم لخ دو اهتددلا لاق ةيشنل اى

 ظ يسم أو هي احن اكم ا ثبح ل قهر اي نم ل دم فلن افارملا هاكح ناوج
 را لل اناينان نعزكت اهههنواه م زونس نينعلو (تفنأنن الصاكلالل نول دقو

 واه لوف سلا ابلاو ن اوحررو نانسي روث ثور ل اق سي ةكتل قهيوأو و تبحر لأك

 هلصلا ل نتي كرسي سلتساو للاكل ًاوا ىا كلصاو هيلصاوا لاصال | لوهجم ظ

 ذل و قكوش نع ُةيلَمْم نع ىاالصا ةُشلاكااىلالا تنال او ىضرلا لاف ةلوهج او ْ |
 و عقتوامدل ذو صالا «لوصبم تئايوالس/انبلا ةّقر عل اسالا ىفلالا (نائامالعإ ا

 دنع ءلامالا بس كانه نلي مو غلامالا هينعج نائاهلصااف ري ميو لسصالا نكوم
 11 انشغل وراك نال لوارارلا  معج سم ةااهذت هذال يذلا

 سم امدلا ا ران سطام الر اغللا كحس ىو /نسعوسلاو

 لق [ذك أو ىل او اومالاو هلاوج خيل هل اهلا ةلريههلل لشي هنلل اهل ديعلا
 رو ناوصعو ناوذف لو فئفاصعو اهقوخو او نعال دب ةثل ائتنأل د اءكل ُدواواو 1

 هيلث زا قا اموقتم | عئسادن (فوهللاو مواد دوغ لممو لسلاةلوهج ٠
 ٠ وانا نع وفل اراه ير دي الف اروصّعمو ندد نوئل | امو ىم ددلا الو ددلا

 ناو د د لوقتفر ثلاه ىناثلاو اهدحا سم نوكتن د (نالث'يذلالانآلاو

 لاواذاو ناولع لرْمْنف اهيوهس ١ذ | ١ ذاو كع و لي مو ةيلص | تن واشكال !ىعالخ ؛

 اقلطناب فك قن ةلوهم او ةيلصالافلالان اهيا لارا ك انمرتجبم ذمادهو ٠

 د وديا ا دربالف شل اوام دياز ىاربيعت ريض نم هاوع جالا, لحدا | هلحو هلرو 1

 ١ ىللا رك 1 ||



 ليهسلاى لاق صر قنملاوروصمللالا ىشتسالو هاومريخي هيلصاربع هتزشاكذلا
 ٍروسْفْلاَة حن هاتي الع تور يكل شلا عج ىف ى خت صرقنملاو_روصفما جا نااالا
 كلكف دبا روا ىهلمونع لسإ نع بلسم ماوس إن ةيمامدلالاقاقلطم
 صوف او روصْفم احا نأكل ثلا عجب ىف هلوذ ْنِمملَعو هيون اذا ىلمحيو طرا
 ايلاوواولا ىر ةليفْرربكْذ تلا عجذسالع نا ىرل ا هدو و تسأنلا عج ف دعينا
 ةمالعو هيكل[ ةسالعو وصمم ا نلا نع هيمي وأول او املا الو صوم عماش الذ
 ثرالو اقلطب تلال اف تنوم ا مهعت عجةمالعابا نهعب اح ناز اة فشخ تنولا جلا
 فالخأاصيو اجاهلت ام رئفلا اللاعير فلالافٌهينتَبلا ةمالعاماو اهنس ىخا

 نيلأسلااقنلا عم ف ذب لو ىشملا ف تبلق اذ/ل قو عنا (علنفابروسكم اهناذ عجلا |
 كناف هلا فالك ككرخا ىلعا ىابجونخ درصم ا فيضا|ذ| عؤرلا  سبئمب اليل هيث
 ررصٌُمم ا ىئلالاوهر (ه خا نآف هوي ب نسنئلب الو مهيلعأو كتوخا |ولعا ل قمن
 هليماناث_روصْعلا ننرلعالا ماهو اكنينكاسلا اقتل الئ دكت دوو صوف ا ين (نلاو
 كلتف اهلبثام قفن اور معلا نس ونال لسعالا راو سهل ددما ايلا كح ن ويلعالا
 ال كلذ سم نك اى الخ ا د مواهيشع الك د مقل ّمبو نينكاسلل كد كه مت امل
 ارو ض اون هدو لف تن اه نإ ص وقنم ا ب درو ر وصفا يف بلك هيذ لب هن ذه
 نلقسو اباه يعادل او ةيلصاهوابامىماقلا عج لوقت صوتنم ا>! لبق أم ضنو
 ادلاوض ف دذح نويبع لل او ن وسماَملااهيف لصالاو نوع! دلاو نوئماتلاو أو نع
 (راءايلابلال بق تاع ىتل اء رسكلا ف لحوو نينكأسلا | اهنل ال ايلا تف دحر لاقتتسالا

 ناوواولا بان :ئمل اةرسكلا نم نوع من ةرسكرلا ةئكأس اهعوفول إو اولا بلف
 هتلرح بلس دعب (هلبقام ا اهش كقنف هش ايلا ىلع هيمل | تلئفشتس | كلذ تيس

 هسا اهنا لاحلاو ىللاحامهنس نكت م ناو هلوو نينك اسم ا انل الايلا سف ذح
 زبن ال ىمبا ا نال هديت امو بانكلا !ذه ىت ىاانه هوو ىقغب ٌةَملعَتم اهم هوو
 7و تل ارطناف كل دريغو مرسلا ى قابس اكه نمر س امونم لب ةروكذ م ا ةجيرالا
 يلهم ل! نيئاضم اهنوبرعي ةنانكو ةررهشم ا ةغللاوه انلكوالكي  هركذاسو
 وارفعمولانيض هال وحالا ف فلل از نس ولا نمو يشل عا
 نئلبلا ءالريضت هيفاتكو الما هو ءلرو ىنوصاس ىر اال ىصرلا لاق نمعلادح اص
 ناكل رج صم ا عم هلعج ا ذك و مل اكرسجلاو هيلع فوطعموأ يم انو العنا
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 , / نال دحن اعمرسم او رثننسم ا انو الكر بّصْس لاحوهامناو اهسا عي ةو حلا

 ءاب نعال ع يال/صفشالذ] لسا الك لاو هي "مم اقياوروهْسر م انه .

 . نافاتلكعم نلتشالل واو نع لبق كسا (هءالو ف طنملا ف بلاخلا ىنال تح دع
 ريس ءلاسال اماو هل ىاثال نإ ناسليإا نغال تخءاو تشو ه الصم و او نعاهسإ 1

 - ىرباارواولا نعاتلا و ُتياتمل تت دنعاتطكئلاو اسن دا ايلا! عوجرللو |
 ىلا دنع فردعناو تحت دنع نرصْس مكن هن هب ىس وله ْتْيءاتلل انلاو مال لال
 يلعوبأ لاتو يهم نكات دعب الو عقتالانل ناو لثعف نزوى عبالوثاهيلعوربو

 تنوملاوركل ملال فالئخا نم دبالو ٌتْياتلا فلا لبق ثحقو اهي الاتلكم الول لب[

 اهب طال ناذللا اماو ىدحاو دحا اولاق مهنا بسالا اهلا ثناكا د !ةمالعلا ادع ايف

 ١ نع ناكفشالو لوفاتلا هئينات ةمالعىذل |تنوملاوركذم اف همالعلا ريو ىالتخا
 ] .(ضلاومبإ,ىف ىصاكت راعملا ىلا النااس الاتكو الك نا علعا و ىنعرل ١لاقإلا فاضإلا

 - لفتررعااو انالوع عمو نيلجرلا الولع ىعسو الئنل اا ىَتن نولين بج ديلا
 هدير سوعف تنوملاول !اداطم التل ناخلاوررعو بز الرنج شل فال ىلا
 زاجائرابنالان با ناعم ا ف لقنو طسن عم هرتخ ىعل وو هتنانيتارمل اكد

 اهتفاضانويفركلاز اجاو ناس كالكر ىالكو هاهر ركل يرش درثملا لا ذك نان

 ف ]علا اهمصوب سصخ لو نيلخر نآف ن انسمه كل نع نيلحير الكرم ةراتلا لا

 كو الطإ أم ماع هو لزغلل ُهِلَر أ ىااه د عيرطفم كدنع نيني راجاتلع اولكو

 ... الاكيغملا عمدلوو سنن" ىلع ةلالدلا رسيفلادوهالو فرس نولي م افلا ديمي بح

 . ماوس اوم اف اك اظو هو ىلتنا اذ ططواكالكو اهالاش ةشالثوهو ىمرلا

 باخلاربثع نمو بلغالا ىنايجال كرو نينثالا نم هس نمت | ذالا مهللا هجوشال مالك
 ان الكو اهيحاكالك ١ أكو اديك ان نوكي الف نيصْش ركذ دعب احا هالك رشت نا

 | ف ام كلذ درط غ ءارعاو الكور عو ليز مفر بلاغل اربع نم نأ لاقن لهو انبحب
 ت اورك د أم لاحلاو امهئاف اكالع اهنيجر ان الم اديجيوخ بم امو ا مكتب ىل افي

 هش دال حالطصالا ىف شم رسال ن ل! لحما ثبح نس ىسموهو ريدعلل نبع ا
 دا اهابقام با عالعن ان الك ن وكت نا كلذ ي 7 هاب عمه درس نوكيا مدقت ا

 الل لهون اهنا ويرلا لذ ل الث جر باك سعب اذهو داب ايثك ىنسرم

 انه لاق حال صال 'ىف ىشملا لل نيستا ىلع لد اس ونش امد طرا هنال تملا ىلع ن راح

 هيغل



 ا :ايلاقي هنا ادنلاب 0 2
 فاضل أعم ب ىلا عيل ةروصل مرض قلع لوزا الكدر

 ففوسلا 17ص ندا لان /الامهللا ب بم انئاريضلا

 0 ى اتلكوالك بسر وكذملا 1 اننئاو نك انشااذلو
 وميك نتن ايو نينترلا الخس انتو ثيوحلاورك ذملاو نيركذلل
 ديقيريماهس لكنوك لاح ا لطم هم ةقيتحس نايم اهب انقر ةييشت اعاان

 ب ايو هيمو اودلق ىشمر لع ىارهاظ ىلا هوو مثل 'ءل انام لهشسشريمصل | عي هنو

 لجدحاو لوئعتال دو دعمل !نيبو نسسئالاو دحاول |نسب ى 'اهس عجالو ددعلا
 كيفي نالجر كلوذر ة دحولاو ةيسنشب|د يفي لير كلوف نال نالحير نانثاالو َ

 نكران همالك ةيضقو تن اهني خلال ةجاحالف دحاولاعمشو ةيسجلا ٠
 نيرحا نيصخحت ىلا نيذاشم نيصتش نين |نم دارملا نايلي |دو دعتم نيج ظ

 اظوهو هسفن ىف !ىشلاهف (مااعثنال هن انضالا تاج نيل جيب اهي سعم او هو
 اةودرغلا لأ ةئاسالا كلذ نبيع ئئلاربض ىل ااهتناما قف كلذلو ىعل|

 هويتي اسال | انما !لاع نأ حن والأ مالك نم دحر مهضعب لود ىعم

 عبارعإ ! نأ 4 ولرف اهامالغ ىا اهات نا وح عشبالف هيج (مىلااقيضااذاامأو ظ

 يورث اعاني كلذ بيس ىلا عبو اهعسو دل يعملو ةبببسلل لا

 هلوف هد (سل مهولأ ى عقب اكىعن ماقت اذا اهدعب عر اًصملا بصُس ل ااذل 'ىه

 افاد نمال!كتللا ثح كك م وال هنبعب ماهبال لم هيلع لان ما هور دم
 رجل اهات نافءبرمدتاكدعشم شلال (هتفانا كل كاين

 ل اخي عجباربض ىلا هسا ريض ىلإ اهنثاسا ةمض كلذ ةييعق ةعنتتو ةيشنلا
 ل وقف و ناضملإس م هبل انايضم اد ارملا نالانا مالثوهو مهانلاو هانن|المم

 ىدنعر اء ىذلاو هيانشنس 1رعيهنةرسل زيصرلا ناسااررتلا ا
 قاما ب عم هيلا كيل ارسم انما طر |ناوئاالوئسهراطو هلسملارب خلق

 نلاو امملاوفاضملاب كير !اذاو هرشكرر يمص نم هريثعو ىشللا نيب ٌفرالأ قلم
 محو هدا جاد وبدلا اناس



 هدب كح عا ىتم ا هك انا نم ولا نينثال حواضاو نينثالا ف صن كرو منع |
 لاقنلو كل هركد اه هركذ ىوال | ناكف هوو صنل د نينا لع لد امل !/هئفاضا عانس

 ظ 0

 . ىثالاقحلا اهههركذ ىلا ةيحاحالد مصِمايفولو ىم ريس ام تمل ان دارا ةئالهركذ لب
 ١ قلإلا عفر لوم عجلا ىلع س ايفل اء ةهجوملا سولو الا عف ديال هنا ىفشمالو ليا ذك
 رو بسلا لاح هثروصم سس اذ!كلذك ل هت ميرلا لاحمتر وسمو س اذا ضاو ا له

 3 1 1 , ذأ 2 ُ : : : 9

 مشل عم اوررحو )كلذ ليون ككذ لس مهمالكئ لالا عئري نآجدوح مح

 لجلال عئريد انرخ عري رملا ربك يس |ذ١ دلي مو بصنين | عوورملا ةروصد
 روصإ! لوحي ا فرصنبال اس باع ب رع ا [فى صل ا ةروصب ةيديشلاع م منار وج“
 . ايام عا بريم كود ديجي زاوح اور طن هو نونسلا ىلع تاه أب عبو عورملا
 هب !ءانرجآلف نانابهْس الى جا ةعسرواجال نان ليهستلا ىث# لبق فسسنب

  وقصيؤت |ذاهنإهنمذخيوب لمو عرستل واذكر هيلع اخد ذاودباص ترمب
 هع تيب د صن اعيسلا,ى حار اي دايالآ لوعرطن حج هيك حلا نال قرصصل نس هنن لإ
 لصالا نمتاث ناعبسلا ف دص اكلاو لبقم ىانبا جن هلاثناولما بلا. اهيلعىلسم |

 يب اوصو نعبسلا لاتل ةينشلا ىو هاحاول ذأ نالس ىرحي هوارحاف عيبس هين

 ملاعل عيبا نيياعلان ا درب الث ابلاغ ىأ اهطفل نيا دحأو الأم ىمو هارق عموم

 ةفيفحو د عجةنافاوو د فالك دم ا ف لوا تاب م هئال هظفل نس ول لحلوال هوت
 ىف لوز [قياةشل ىةنلاس ةرشع نيش نا ليق ن او نيسل إو نيعل ومب أوو
 اياورسكأو نركسلاب ىزوانبع ةركعاةئاوهببلزنلا فا ذمدلق ةئئرا مَعح

 لو( لدعبج و سال انرشلا هركذ اهتربعلاو نيشلا موتفف باتل يخز
 عاناو مدام صربع لهكس هنا بعإرلانرعماقنو كل ذ مهضعب عنم لقعي نوص اصئش
 ع ةعتل لثعلا نكن فلسام ه دب ويومهثرشل نرئلاروازلاب مهعج ىناوبلغ

 نيالا بر يدئتلا ىلعو لقاعلا هب ادار ماعل عجبوهم صانصتخالرب كشتبو نك
 اللا عو كوت هوك انال ةرباد عسواواو أس ماما قلد هدرُمم نم صخا عج ا

 ١ نسل د عملا نال صونلا رش كل ذ عقر نار ةقيقحد حج مئيإلا كه نك[ ىل دب
 | لانا شلال

 . نمصخا نركب دد مينا مهضحب لاقواذه ةفصلا لح رج سنج هاهنا
 اتاك طور شلا وتبسم ىلا ءرجلا بره سنج سالب ةقصالو

 5 0 ىلا
 رغما
 ا

 تايوتا < ناد _ىجح



 هو هسرهمم بس لق اعل اع ولع قلطد م(3 نا ميا نم صخا نرم اة ذأ درْلا

 صضوةرسماجلا اكس نورماحلا نب د(نل أو نبر ثم الا معي «-اوك عيسم | ىل تح ىنرإ

 و ةسدال ا ناكس نود ايلاو بصخو عرْر اهب ضر |ىصو فيرلاو نملاو ثاملا
 الاف برعلا سس ني دادل ادارملا نكن |نب ديلان صاخب | عالاو هلوف هرضاحلا فالخ
 هاش اكم علاوات نماونآك اوس نيد ايلاب صاخب اوءالا )د ارملان امن اورهأذ

 لل دو لاو ون عجن وكس لوف جو نم مو عو صوصخ ب علأو باوعالا نيب نوكش
 ذاوإ ب لعتلاهعوسو القعل ( مج !صاصتخا هشام! نيمدقتملا نيب طل ادحأت
 لوالا نأ,ضرسعا نيئفصالو نيل ع اسيل هلودربدشف طف لفعل ادرمم اد ارسلان |
 ىنعمالةئارشلا ىذى عم لهالا ىمالكلانأب بيحاو دهم لهاودل دج امهاوقل ةقص
 ليضفتلااع لدبالو ٌتساتل اهب جوصقلاانل| للة ءالكل ان )ءلسولو ىتملل تسلا
 عمج نم نرلعالاو ب ض فن الف لالعارغل يااهدحاو ان اهيف اس مام صو هلت
 صوص مج ناوصوت لخديل ارب كْستو | 1 ملاسأ ةسالسل | مدعد !رملاو لالعالل عئملا ءيمتلا
 هنوكسو ناوسم هلو سو اهل ثم هن ركسو ونص هكر دقي ناي اس دفيع اه
 كفن اال مكث وصتلا عجنو د هي هد زل اءر يدعتلا ىوعداماو نالُع ن اهلشمو
 ناوسصونخ نآن لوتل اوربسكتل اىف اهفالع عيل عجل ةقيقح واع ة دب ككن نان
 ىفحال طورشلا ف وشب مل اهيكل ذ فلفل ط رحاب ب عنو هصت عج لكس يلنكل مص

 نورت يعبر وا هنااطياو نس ل١ امر |(ههن ةارد هييذأص ٠

 عم هركذؤو نينس نعنيضر]ر نخات ى عبس ن ايو ىت هنس فى في ىالث ظفل صو

 وير مم ا لاق تاضر باب نسوسالن فأما لا يفر ود اهه دو فش ل هبنبإ نيس
 تال تاضر'لصالا ناي (ئاو اهنناعس | ىلخو ىنمام لإ !ةرانعو عشلا ىاهتاكس |
 ىق مهلومو ٌدابع نما ساهر وب هلل يرالا نا است هلو توين مب صرالا

 ىلسو عج نم ضراعل اكشلل هيؤدا ءاهواراواهسالوولوع ةضدر !(هسغصت

 دوتعإو اهلوصاى عيشسالا درب عجب نال املا عج ا مهاوفل لوهركذ (مولع لعنملا
 صول هئلامإلعدرمملاو كلذ ةلاسا م لعلاثكؤن دوو دارثالا صاج انالا ود يم نأ

 فئوتلاةهجدخ ماك دوحر ئقؤنإل لع نيونركذامولعذ لا ةلاص| فقوتو ٠
 اهلوصار ابننا ادري بطاذضو ملكتسر يض ىلإ دنسسملا لج فلاو ىلا راحفلا ىو هلوق أ
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 هع ساَسلا ىلعونع ضوعملا لح قاتل | هشماوصوعو اهلاو ىإول اوه كح امناو
 ىف هلالدالل اقيدئو اهبافذماهل ا ىلىواهل الع الور |ىلغ تارعالا ت ارح بق اع

 مل نوكدازاركروهشملارماكاه دحا نيبعتو عركدأم ىلع لعتلا ىو هلا
 مانا ةرابم ىالثل اعج وبودرة اس ىلع لعفل ار خيو عجل افلتخا ايعراششع ا نالصا
 ' جتا الثلا + ممنم نااهتيطت و لوصالا ىالث ينل ضعب ىفو لصالا ى ُنالث
 ظ | ة كفر هذ ذلا وبلا جو تبهرئذام لسامو ة دايرلا بلسل سرعت |

 سنو يعل اب نوسس كلاس نب |ىلح يمن دقو عجل فر سكسك اهلا ونشم ءاونا
' / 

 2 ًاومورسمو نيزع ىىاغاصل/ نس اولقت 2 لئواملاغوعج ى ف ةصعأ ,

 هلوق ىنائبالف تاما برعياببسلت ىارسلب مو هلوواهرسلو اهنعجح ا ىف وجت
 سادلانيؤكرملا كازرما ةكو ةلمهملا نيعل ارسلي ةزحلبهلودريسلت عوج كالو الوا
 ا 01 ردو ير خراف مججو امتنا ىف الايلتس نيوعام ف برج افلصاو
 ةَضِعو ثلوهى حال اوبل | ىرعت نير ىل !سرعُن هيرو لكن ال ملك | نس انلاسةئرفلا

 ملضعر هضعيالٌت ب دا ىف و ناتهبلاو ب ذككا و هوهلمحلا ماهل وضع هلس ا
 اهمالذ هئفردا دا ةيضعت ةئيضع مهلوذ نبوصعاهلصا ليثو ءاهاهمالث اطحب
 ريغ لعن ل ناوصع ىلع اهعجو اثللو ةيمع ىلع اهريغضن لوالل ل كو وأو
 ظ زو ةدعوخو هلود ى أبرلا فالكبو ى/ةرم فالهتدلوب هلصاى اولا درب عج او
 اهساننرلسو اهوا رست ر وو دعو اهلصاو افلا نع اضوع تيئاهل أ ثناكأم لكم ىأ
 ءأهل "اهني رطوعو اولا تف اح مئاه دعب ام ىل|تلئتف انل | لع ةرسكل تلتئم(
 نولي ذ|ركذ ا« لعصر ئسمل ' يف ىواسم (يمو ه دلو اهلصاو ةدل عجمر دل ذو
  ةفشوالع اذهو نورزو نودع لاتيف عجلا اذه احجدل نييعان الن انر كلم نيملع
 ال كل انرك يم مهضعب هِظرْس اي ميلا | ده ناج والت نيلعالسجا ذ !ه اسْيو
 نيعلطو دىعرك ذي املا عبسي ن ايو ىيماسرل !هب سما ة بطعل ا لش اهلربسلت
 ظ او ىّش اهنب ضوعب مو همال ثذ ذحأم ىإمدو ديونخو هلوو هنعز تح ا
 | رسلاو عملاولادلا يلا نويموكلا تم هكى مي أو ل! دلا توكسب يدق ىدب
 ١ نيبأكو كواناكلانلاب ذشف ل اقولو ضيوعنلا مدل ىانوبأ ذو هوو جلا مقل
 ١ ةرهوهواهلا ريغ ضوعلا نال هلوقرياس ىلع ةدسلا اسالا نس نوئلاو وأول اب عجام
 ١ فلولاو لد شا تس انلا ان نإ (اهلاوانل نيب قرملاو تَبس ىب تن انلاأثو ب ىف لصولا

 اه



 تنسو (ل/ن [لقو هطويرس بتلكو اهلا اهلع فق وي ثنانل اهو ةرورهي بلتواه ظ

 فو احلا] لبقو تس أتلل اهلك ةخيبملاو رهص نكاتس اهلبقأمرال تين انإإ ثسيل تخاو
 اقاحلازلق كجراجلهناثارئللا الخ عجل !لماعهتلرل ذم تنبو تأ ىجرلو ىالثلا:ىانتلإو

 ف واولا نركب ةهوش ءأش لص | فشو ةاشو خيو هاوم نول ادوارلاب اهعجو انلا ظ
 رئاهل رهو اهمال نو زئ ةهاش تاسئانل|تبلثناذ اهحانفنمرلاهل اواولا تسل |

 ذحْدهْفْس فش لصاو اهلئشاسر اسكن الايواولا تبلق تاون 6ث ايش لصصاو ثين انل اه اهس

 ريسكئاوربغصتلا اه ماللاناراع ليل دلاو ثانل ا اهاهنب ضوعو مناهل ىعواهمإل
 يع نيبظرع ذشوا م ييوعت نعاورسلت تنعتسا لاما فيجا اعماق ظ

 ١ وكلي اي هتبضا اذ |هئربظول اقواو هو ل ملا هبل مالو م ىلع اهوزسل هنا عي ةببلت
 روجر نع ينال نم تسيلرعو ةيطلا» لص نمرسملا ضرغ مشلاركذي م نونو هلوع فيسلا نرط
 ىو .ى ضاموكلااهلسجرلو نينس بإ كنلاخ هنا لإ ةراشنال اهبدضق هلعلو ةعيرالا
 ل 314 فك لاش ا ةيفيرصت ةلحا ءاومداحا نوس ذو يادعب لاثو ثساتلااهديقب
 5 .1 نوب اوس ايفو نبا عج نوببو هحيرشس ىئىيسانلا باهشل ال اقو محلا لفثو ةسيشتلا
 ناو دجاولاو ف تق دح اك ميلا ىف ايسنمانست مالا ف رؤس وهرو نبا لصاىلع عج
 لصالاو افلا ناو اعاوهس نأ اور ارا مهياك ناس اايق تيك رس ايمل | ىلع هييشت تاح

 0 سلي ا
 لكالو عجل اف ةدوجومر اولا ىهو هدع ضوعم ا ةروصن االومسم هرا مو لاقي
 عياصالا مو نانبلا,سبللا دوجول ناس لاو ةيشل او دله, لاقنوا ةيشنلا ىف
 نال كل دو دصئام هضوتلا ررش ميش شماهب شون لإ |هددا ل بعاش دلو عا
 ل اايتئالا درب عجل او لصول اة ره اهنع شسوعو فشخلا ىاهمال تئ كح وسب ملصاان|

 .ملعِل فوز م ئار ةلعلواولا تف ذح م ةريهلا تنم لو رارلا حجر عجمت اهاوس)
 لحصتقيأم لانه نش مواوما تعجر راك ةيشتلا ىاساو ةرمهلا تاثملف تياثلاك
 كلذزازل تععرولف فيمَكلاض غلالوا تى ذحد ذو فيفخمل او فلا ةكؤسم اهنال
 هنق ولون وس فالئوب فكل ١ نانسب سبل | صحت ن اني ظفللاراصلث ف لحرولذ لمعلا |
 مكفدلومج ا سم بوس اج لينا ن ودب ليتل ةلح ظن اذ نامل اس اما نويلع

 0 0 ا ظ
 2 ,بلع غلرارمالا باتكد تلوم هيرسصتلا زن كل ذىلع لك
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 ١ ريدتتلاور اضا ل ار اسي ناال |موقرملاب اكال عا نيطعن | ىلع لدن ةيالإ ةيقب |
 | مدفرب انك إو نعت ودل 'هرسم اس ىلريخلا ناوي دل جاوهو ىصرلا فو بانك

 ٠ ودنلاع جس سالوقش الع نرلي هنال ذو دل ويف سبل اذه ىلعُي نوير كمل اهدهشي

 " ١ ىلا وسلا و سرلكيلعاهيل !بوسنملا ف لاقي نس ايْقلاو ةفرغلا ىهو ةيلع و
 عتاب اىحجاهلا رستم سيلو ةيلع عجوه لل ملعرتش كويلع نال أو ىسرل
 ) هع لفعلام دعب ذ اسوهف موقرم بانك عنماوم مرقرم بانك ي حلوق عمن ا ىلع

 ممل دكا ليتدن ان العاعجان لبق عيا قيلسرهف طول !ىونسي ل ىلع عج
 زفير /لبورشلا وتس | ىنلا مهعتلا عوج نم هس/ل ضد يريم نويلعد ار ارعملا
 هبانويوسسب امهس لصب مو سله ١ عير ذ كَل ذ دار اوإث لق ةفصالو ملحر سيلو
 ىلع يطعم ىهشسو هلود هدحاورييخت م دعل نينس تب نم سيلون | مولعمو
 1 ليبلعف ارم هفلا عجرب نا عصب لهو عج اك اعجب يملا واول و ا هلوفوسو لوالا

 نيربخ م ولف ن ا ةراشا+ا هل قاسوا دهف هلوع لساتاولا ىلعو | هيلع فطعلا ىل
 ارم نيلسخل او نيلسع ىرع ىرخت نا اذه ىفزوخو هلودهيلع فطع ايوولو |
 مسغن عج ا غرك خلاا0 ذه درطب مهضعبو مهدي دصورانلا لها دوج نس ليسب

 راصالا نا لاكمسنسا امو فو حلاباهساعا لوالاذ لا به لس ةنعيرا نم هلوم فو لا. ب عا
 ايليف اهثر اشم باعالا نى ثلا صال | نع جو بع سساهري لفن كف ةكوم ان باعالا
 نركسا] باعال /وزعال ا يع ى ري دقت هنا هب دراسة لج نيو شدخالا ىاررهو لادل وهو
 جالا ,لقردنلا مالا دعبريضتولاوعا اماهريضت لا خضتط ناو مالا
 بأ فونو بارعال تيار كت اه اهتسإر اذا '! شعم با عال| ليالد فرحا نا ثلأثلا
 0 روبل امل نال عزيون ا لعتت او ياخ بم هيي
 ةئاءاعيرراول او فلالا اقس با ءالان | عبارل حالا د ربجوس ربع كل دو با غا
 قهصع نب لاف ىونعم بارعالا ىلع ىسرهو ةفراطو ى راما هيلعو ارعو است اهب

 . ايش ثدع ملماعلا لخد الث نو ديرو نإ كير لماع ل وسد لبق صال ناي
 نلالا بلك او بصنلا لمأع راخر الذ ةنمالعلام اقم موس ةمالعلا كش نيو
 5 . . ةرورذفمال و رهاظ بارعاالو باعالاوه هم دعو بالقنالاوريبختل ا ن اهئواولاو

 ةسالع مل ةسالعل) كريام تانرعمل | ىف سيل دارياطنلا عل ام هس از لئسإب كاي نما



 فصضالملانع جر اعنا تالا وبس ير ار

 ل 0 .رهاس دردسف هلوبانضمت لاق طبخيو طلخ نملاث الحير الأ
 ا ادهئعضد دو دله سارا خالل

 5 الاد مل قلالابرو لاو بوصنل |ةئيلشن موز ليوايلا ! ىف بسنل اروهل هور

 حا ةلاحم سنا ام ال رهن[ ةوراوع ناسيا اسيل ا

 / انا نعو هلل افيقح هك اارر دف وسكس ابر دق اف ادحاو ([صايإإلمكحا
 لسا تاي اود مشو درا كلا يشل ماتكلا !دصق اهمئفسمعنأملا نأ

 بيحاو متنا اقلطم فلاب ىشملا وب «”نمب ول | نم وظحال كل لو بلل !نسركذ

 م اوباما دوو رشم دين هجران

 ردقم فن بسللا نال لقتلا اكل ذ ىلع لجالو ةردقم ت44! من باويالارب دقن ىلع

 مهنادارملا ن ان أن !نلمو باوح اكل د نعمك ال الع ةر دم رسل او الا ىلع

 تءايالواهلاوحإ و ةيكلا ةروصراغتلابا ا ةلاح ,فلالا اوبل

 يدل تيسانل خازم بسنلاراورمأىعوتلا اا | حلا ةلاص بسن ايلا

 ممن اومانلا يئقتالد او با ءاريد قت هقفاوبالابسأت كعول ا

 ةلحيارر ثمة سو فوطعم ا تل عل هنابىضرلا هدد ل

 هن! مو |فطعلا نخ تيما تدي دوه او يشم ااما ١

 ىلا 500 فلعل فحل نيطتل يمن نوءاررشمنأل

 اشالاو|نيسّسلا ىلع هعوول ل ام ؛كااسالع هقملا
 هيت وايلد عجلاةمالعو ةدحاو اواو درشما عيت يلا

 ف دعلالعجو ذل ن ف هلصانااهسول دطعلا ىعير دما لال راو نسرثلا

5 - 

 ك0 ااا 3

 ىانوق اا 0 ةماعلا أه رْمْلا

 ا واوا هياكل 7077 ءمدرغملا
 ل عضون ا هنال درمماب سبئلتال ذا عج ا ةمالعر | مح مالكناالا لك ةظملك ابشس ا ىلع
 لعل طاقلا ان بجوالاو فلعل واول انصنم احا ىذىلع قلطي درغم كنفل لكس بلو

 يسد اجاجيزلا بمذم لطسر رو دحاو لكوضوب أذا لب لاحيرر لكو شو هس

 "لهؤونوناماو روصْمم لا“ هلوفانصت هك ل1 اقاريو

 ةغللا كم وامه اور رمصع نبا لافو ةروسلس اهنا هسالمماخش ةلاح ا
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 جوي / هناذ اهنم لكل دحاو ال ذار ظن كل لب ليه ىف لبق تاقرعو تأيير ذ طوع ومن

 ايا لاق تالواالاو هلوو ن الملخن اذه ىاببشل ا ىلح لاه مط ت اروع هس عبر هيلود
 ماد ملاهجو ذاهيئ اب ختالو كلذ با ما مهقطنل هلعل اقم ىنوث عيدم دذ
 .الف عوئرلا عر بس انسرمااده لاتي ناالا اه خاف كلذ عم ت اقهلملا نسر تأ قلن
 نم سي ناو هلبكث ال ا لصئيل هم لق عا اضافالا ضعب لاو هصْقن قش
 ل عجامو هلوف نا مهول عمي البل عجايو ولوث ىلع همدق اع إل امين !نلعو اهسنج

 كلففاوركذ م اع ىدملا مدن مهوتش مهلا لوك ى فاكلا ل وخدم ىلع طع
 ظ تلئماللا جو ةرمهل أومن ىوا الا لصاو انس لاذ تالواب صنخت رسلل ا بصي

 مرو نلوهو ة اعو هيروو لين دير م اانلاو فلالا عياهعايجال تن دح# انلاابلا
 , ىف ىذلاو يسنل/ ضعي فاس ىعا ىا اركي لو حلوه هاظ سنجر ! ىف! ةفاضالا

 اهلان عداوعلاى ان نضحب ىرعر سبلو دوج ويس ةءسانلا لوثو :نووةعرذا
 ىفسونلا فقوس اهلك فرعو هذ خاب دحلا ىف تست لذ بك حاهصلا تاس نا باجيو

 مالا

 ايوا! عجار هس مشل لوف فر يهغل ان, دعب ىلع باودا نيو تامر ذالةبسنلاب رنا
 !امىلع ملعل انو / لع وز !ىلعأس ماسلا ٌتنوملا عجل عجارر اهيلع لجام هلوق

0 

 ها اَيب دئو ما لكس الإ هش مالكلا ف نوليو اعج نِلب م نأو صوضخمل ابا عالأد
 .. ٌوهطل هاذي منارمالا ةياغ هلل ييصلار ةضرتعمدنم هرج امقلجو تالو ريغ لاش
 * ةيلعلل ةاعارس كلود فصلا عنم اهقح نع ربالو لب اقمرهو اهي نسونتلاب ملوك
 امو باععال ىف عجل ةاعارس كل د ىقف خيل بق هب برعي نان اع وب )عا عم ىا ثان او
 كرالا لاق ةروصلا ىف هلاهسشسس هنو كل فرسملل نكت ناو نبوننل |ن دحر فرسصنال
 فرص الوص دنع هنال عملا نع ةبيان لا لاحت ركل | نوكتو يصون | عرش ىف
 نا ههجرور انورصم ن ايركذس هب سرل هنا أ د هتيضقر ىهن تس انل او ةيلعلل
 7 ناو تسلل سيلاتلاه ذه لن | اوجوص مهئا)ر شعم عانص لطشللا كنانل
 | حرت لبقعنب| مالك انقا اهاه فقول بلشت ىثل اوه فرصعلا عم يل كين ان ان

 ْ ”ةلوقولعلا لف ةارمارا لعب لم تادنهدل تي قدالوب نس ليهستلا .
 دبقلا رمال تبر دص اهلهإو ثاعرذ !سساهئيرونن هود تبنانلا اهلا اروهج ا . 4يدنسفلا

 ىبلقساهران ىلا نرطن اهنرونت عمو ىلاء ظن اهر اد ى دارشبب هاوي هنن بحت ف
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 مدل ادع كش لا هنو ذو اروطس وار ظن هريخا د سوهو زا ىلا! برقا ىداو
 رست ادار! ذ | ىللاى)و اعطت بحاصاهراد نم برشن يمل! نايملا دارا نرش ونللا
 نءردسم ان زابخالاث تأعر دان ره نم ليف ىلاع لح لس نا دس الفاهز اد ىلا
 اول اي نالب قب ل نيت دب زساتو فلام اوف اع ظن هرب دكت ى اضم فادح ىلع قدا
 ' در ىجلاةبمإ مرثس و ىنبمامرلا هبللع هس اك تحاو تنسو افلم اللاو سعلاو
 ةد ابرلات صخور كل ل اعج ْى داب ركانوكيل ن انمالع ىل بحو !اناو ىدعصلا ىلع
 ىلع لب نيو | نم د حاو لكو جب عجردع تم انو يحج ا هي نم عئالانلاو فلالا
 علال ةيملالا شو ىعارلالاق نْلل ة راضو ةدلاجلاو فاسو ل اجرك دبيعم لا نم لك
 لى ذ عوج ا يشب | نم ةيعج ا مهمي اأو ةيعج ا نو > سس كين انل | ىلعاتلاو لالا

 بن ديزماثو ىلا عجاج اس! مالطصالا ىراصون | اقيدت بلاغل ىلع( جن النو
 َن انارلؤ ا نال تاهل لاقول تاس عطول ود وش ماهي الهنال ىو اصلاربعتت كذومو

 لوو تاوحلا بناقل ىاركذ الخلود أيس أس ىلع دطمريض نام اجل عاج عج
 نأ زنالا أو صداه صر نايلبحو ىلبحلو اهنر كس ة ده عجوحلاة فس ناد بأ
 و در فا وهم اوم اهخاو ألا عضم تاغ عوز فزتلأواو تلق ةزمهلاو اب تبلق نلالا
 بارعال اذه بوم ا لب باءالا اذه عم اوه نسمل عمل اف صوب رغم ان ار يخت |
 ىدلا ىلا عجب ذل اعج ا دارملا نا باوح ا وال اه هيلامومصملاو عرصم ا عوج
 كصبال3 اربع صاف درغم اا هود اتلاو فلالارهو هرعوم هداه احل اهئيحجلا

1 

 . امهلصان او نايلصادإوو لمان كل ذ هيلع نلطيأم قعبانصب عجل سم اوهتاعالا
 اهلل اننا مالل|بلث دع اهرصف تع و رحاسك يعلاو فاشل اة ةو غو ةيضق
 راما كلذ ارردر ناو فاشاردلا يراهن نر اهلبق اس حانفناو
 نب أر يعد نعاذهو رهعل (ىلع اهتورسا لكس ا ذإ لتعم ارو هلا ىف نزولا !كه ىلع
 اعبتىا لا ىدج ل ة هلود هلعم ىلع عجم اللا لثحملالعاذ نإ ل اقفوهاساو كلام

 ديو هنا كل ذو حمجة لص أيل نا ىلع ىصوهو اهردعو ةيئلال ١ مرثس نم ربع
 عججراعاف نس لاح ا عضو ىف اهرووم عب ىهر ةسبالملا بلا نأ ىلع بسم : 0 ١ ,انهايو اهد ١ ل يئتلا ةجاحالئاتلاو تلالا ةد (ر مج ةقلعتملا ةلالأ ءاب نم
 ةهوفعراقنبو روي يرسالا طن ةنم ديال نت ديزم ديتف كباس تلم عجاسم ١



 ١ ككينماهيو دب هنعز زيهم ا جو جدال ةد زلال كن ع ققويبز ازتحالا قف نا
 مانلاو دلال اهسحج ىلع لذي ) تاجوط نأ عام لق هن /ىلع هرثع لاتحإل نمعس ر بعزم
 . اورطماس اق هلوو ثاباو ةاضك ىإلكذ نالدلوو كل ذ اسال اه دحا ةلأساو

 ايو عاوناة سجد يكانلا ديفم فصواد طم هلوذو س ايئاذوا اسفي اعجى! لو
 وه هلاقأيإو تافدارسر تاماجو تالهسو ناشر اك كل ذو عاهل اك عر وصفم اه اوس 77

 .. ةاقناموهو ماجو ف دارس زج نيرسلي مايوؤطمدنا حماها مالك يضقو كلام نبا
 افلطماتلاو د لوو عربسلته!ركتس ال فر ا ىلصا ىس (ج يجو ءإرمل |نع ىصرلا

 1 ا
 هبف لولد او ىشخا ماو ملعلا افلطم هلرذ لشوارل كمولو اهي رس ول ْس ذو
 ار نلوم او ءااسل ةقباب يما
 لو ورتعو ١اثاعلن اع اوسو دنهو بيير ة ردّمسو ءانسحو كأس و ى علف :ماظ
 .متساو لوالااس | امهنس ىشتس | اسال ملوك هريعل فرصإل لقا عل نوت نا هطرخ عيبرل /ى:ا نبأ
 ءانعشاعيلا اذه عجالفا دنل | ىف ةلئو ةأرمو ةاساو ةماو ةاسو ةذش ىدارم ادنم
 امدرب تانس/ت اهفش ىلع هنش عجب معي ام لثنت ىساسدل !هعز انو اهريسكس

 ل اًهيدنالواولا همس نم ٌصئالا نإ اوصل ىفوربسلتلا ىراعن اك لحاولا بهذ ظ
 م دقن ام هدى شتسيف فال اماو تاما هس هلا هما عجل مكى ىلحو  !وْعْس ظ '

 نت ااسارل ابك لفعبالركدم هفسو هلوفز اجلال ها هل ىماطت بابرامالعاتأل اذا
 لباقو ماا فلول تادو دعم ىرجا هنا الاى رت ىلا ةجلحملف تادودعمماناو

 ىف يل ادولةدو دعبام إل اهو هئاطي دات اك دود عمراسالو انام عجب هلا
 اهدحأو تادو دعم !ىلعم اس نال تاعاسل اىلع اوشن م بالا نالمايالا تاعأس ىعم ظ
 كحاو نإ كلع تنأو ةدو دعم قضوب ال ابا ادحاو ره ىذل | مويللاو ةدودعب 1 |

 ياو | ةدَمص فالك انل او نلالاب مج اعبرالام فص ناو دوذعم 3! دو دعب ٠
 ا ريبصن نا عجل !ذص دع جاوسالا ةبساج نوما ةفص تنائنا معن ماسك ل ئاعلاو ظ ا 1

 جو كيني دو د اهير دو تاسيلئرع لقعيال ىذل ار كذملاو ىإ ه عصمو هلوق 0

 ناو هلك ناتو ماهو صنخو بيرا يسر صِيِنْحو بْس رار ثوم ا غصم كل لبي 3

 ٠ ملعلارسحا جاب عزذو ةفصوا(جاةدودملاواةروصقملاىانلالا كتوم سج 200 ا 1
 ١ هدا مدعو عرج اقر يسشت عج عجب م كل 1 سنح جانو واير كرو سر 1 ٠
 ا 1
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 ظ (دقترئوانل | ثنوملا ج جا فلالابهلوفوهداطا ىارشللانالخ تاقدارسوتاسان

 ا ”ةلفاسو نعل لطم رجال نان ةمالع ريع ثوم اواتطي زودنا
 ا ١ لا ذهل مئئس | امال | هلوتاهب عج بح م كس دس و انلاونلإلا»

 1 رخال اءولو عج ا! دهاعج زيي ءارجو لس |اعجنامعن نولاور اولا ٠١
 ل20 تون فونتو ل اهلاقتسا تاجا هنو ل سي سل ظ

 | اب انعتسا( وجو ىا اتلادل د ذهو هارد او طن لشئاهعج تحج اسال
 ١ صتخالو ُِيَو ليلا انل | لش ىائلا اهلق ناك ناىهلوك ثس [/ىئمالع نسب "البلو

 0 قلااهلشن الن اف ةينثنلا ملحالو |ان ه دعب دو دل اوروصفم ا ملحد كل لد مالا
 واافسرخو ةزمهلا ثرفاو ةانوخواراووة انفو خو اب فلالا تسلك ةزهوا
 ىو نال جيولبحيؤ لوقتو تاو افسو تااقسو ناوشو ث اينك لومئف اواو ثبلق
 و اولي تاراذاوت اوصعهنن ) اهيا اراصع و ايلاب ايس ثوم هبويس اذ | يم
 ايهزوخبو تناارف ثار ثوح ةيَلصإ تناكن | صن ة ديار اغلا ىلت ىل | ةزمهلاو
 اهي مكحلا دق اًماو تاواسو تااّسو ةأش ون لص نمالدب ساكن ا يمتلاو بلقلا

 ا تاو عع تم
 تاهو حمل اولخد ا اكمل ان ماغالا اع عئو ىتلاىاىل الخلاف راسا ٠

 هل اةلازاى ا مابعالا فر حق حم او اهضعب ىطقنلا نال بلع اهبلع هئالطاو
 هللاو ده اعرسمر | اسيقم بلسلل ةزمهل | لعجا ذ !ذه ٌجاَعاو طئنل اكل نو
 لم لب نارك اهب( هربعو ىئرلا حرص دئقرظن هيد مالعا اهن / اهبعج عيمل اىثرالعو
 نايف هلووانلاو (ل ااهيلع ماللاو ىلالا لوخجو + هسح ءأن هذ صر تاركثل ا اهمصو
 لايف و ديو هرصفز اج هلوكد اضداص اذ لا دوج ح لالا حا ن اك ا ىأ قل ادبي

 ” دو دلوع ةزمهللر ارو ال (([تاايدم ا ىاعو أب ةروصقل |فلال بلقب تايب صقلا ىلع
 ٌءَهلا جا اذه بصن مهني هرشزاجاو نيبثوللا نمماش مومو هال اصعب
 ةسلا بصنئاهنسو |تاونسلم لا ندر نافجلا همالويلا درت فاذا ءارفاقلطم
 هلودهذيس نن|اهاعجاتل اهب تاس كار حيو تاهئس و | تونس كفلتعاوك ظ
 1 ماسلا نوم اعجب نوكة زم تلك دو لافبام باوجإ لا عرضلا تل اغار ظ
 رصخ]ن أك ه خا سيل ل اثوله او سيل هاك منا ئئفل اب هبصن ةيزم تلكالهي ظ
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 معاو جاو باعالل صن نوح ه خا عْسوس ىف دارم ا نأ هل امأس هجو لحلو رهطاو
 ظ لبق ادوحوم ن هلوو صاخخل نرخ ن ولت نالصي ماعلاو ةررك ذم اىرولا نم

 ١ هيفو لصاحلااهصخ ديم ذا ل يهيسم هيلع داعتالاى/قلخ ا عاقباثى أ لا لعافلا عت
 7 ليصل دو عافبالا لاحت خيفوملا دو هيو. نويت ىهقي اإ ىيلع هعاشسا ذا عن
 ٠ ٌقاسلوصع هليصغ لرفسملا انياو ديد ل ايس |الو ليمكلل باقم لوصخلصاحلا
 ' لاعفإ [ةيسلل ايدي لوعفملا ةيسحبام ا عرش ىف ىاهمصالالاثو صرال يع كل ذو هيلع

 ربعئفض تش ناو خا ايس هك لعاقلاد حو امث ادوحوم نول نإ صئفن و افتالاردع
 مصشإلف داتا ىلإ ةيسيلاب وب لوعمم ا اماو الوافوصوم ا وش ىع دنس در حولا
 ال اوادوديوم ن را نا هعْنَقب لب د وحولا هش لعافلا جو ام اد وحوم نولين |
 اونالا نس ادحأو سيل درفم نال ن ارسل حوعسهضعبو هلوف لصاشكل الصح ناي
 : دلو ةدودهلا فلالإب اًنبوم ىسيل هك سنج جن !ن اك ن اون اذْس لقتل ة سنجل ا

 ” اواوسمالد هنزهو ةدباز هفلا نالاصرسا اس لك ىحوإو اعتالوق قات رص
 اد. ةزسهلا تسيلواسكي اة دياز فلا دعب اهئرطنل ةزش تلق ةيلكل امال اهنال
 هلو فة دبارلا لالا حاس نم اها نيا سلا ب همت نادال تيناتل !ئل !نم

 ١ اهلمو تبون انلاناواعان اذ هور كد ام تنسب لاعف هنالىا جلا ثينانلاا هيف امناو در 0 |
 ١ كصويمولاىم بسللاب ا ىدكذ مالك /ليصمتو ككذلس يلو تماتلادخا 1
 ' لضلاوهو ٌُبرملادقافلاٍس الاى |يرصس الأ مويلو قدسي أمى! ر سيب الامالاو 2 |

 | كال ى ل عما جالوضو لوو كلذ ربعر يو نشلا صر باول ةسالع لعد !ز لاو
 نيسبل عافجاع م ماسلا ك ذم ا عجو نم او ثسملا عنسرس !رهطب ماخاو ىرل ل (ذ

 ] | جارك (يلتلل اهب سيلدولا 0تنولل نيطع نولسمو نارحاونك
 ظ [ءاو اهيرجب نأ لاب بصنلا جلا عيشي مل حبات اهيف ب صنلا نا صاورسكلا عشب

 | هواهم نال نيتلعلل ا ارا ب ا
 ١ ١ نيلّهلاس ونس وصو دوهعم !ىا سونا وه ىذلا هوم لا عبصن عش الو نيل ْ
 لاعملاو فول هتهب استي مدعوه ىنعم اكو دلما هييسالا ولن يعم ك عادل | "|
 دخان يهم دنع ٍةرسللاب رجا بود ىاو دحو هلودوع] غصت عار رارح لشي ا
 اين الاا د وصال ذ |ثبوصنل لعب ىدلا فيرصل 'نمق اقتش الا قباطس هنا هس 0 ظ

 رتفيقو هيون بو صنماو | عومزم اذ ريم ل | طض اكسس ع اشل نا اهسو ثيوئتل اال
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 ا ران ةراسع فرسملا مهضعب لاقو كلذ رع اهسودنو حال هن |عم ةرورضلل
 1 ىق بلقتلاو فرصتل اى عع ىذل ان رسصلا نم فاقتش الا ءىص ليل 4. ني ونتلاو
 تاو اير ضن دش !ىا ىكمإ هنا لق كلذل و فرصنو بقت ةد ابر اأو تاهجلا

 ظ تاهيلاو نسعنلا نم قتشس نإ ملسا لا وبأن مش عروب و فسمتم اربع سم باءالا
 ا ا فعند ادري نال ندم جنس نيونتلنوئي] نأ هنم مز نكأ ةدنس ناكمأ عم
 ظ الف نيريثعم فصل 1 تلعب نيييسس نيش ىإ ا ليئلع دوحول درو ناي ا ف هب
 ةيعرلر ع ةلاح ع دب عسر نع نمراعةغللا ىف ةطعلاو فرص اذ إ دهب لكمشي
 .هلصحسل و مكتمل رات نأ عسب اي عم لب بجوملا عم تنل هايل |عالطصا ىفو
 لك لع ةلعلا هئالما نك اذه ىلعف مك ميس بسانملازملا كك ذو هبس اني وما
 ايوا نينا حايجاب لصحت انما مكملا ذ امان ةلعزإ هلع رحدحأو لك الز (هي دحاو
 حاو لك ناو ز اهنارم عوج الع ةلعلا يالطا نا ماصعلاىئداو اهساقنم موق
 رغلا وشل اءرسكلا لحد أ روكذم ا ركل ىف لخو ةقيقحقلعويلع قلب

 و 08
 الانييؤو كلذ عيجو نيشلعل | تول نيوئتلاور سلا | هس ف طخ: ناو نول

 فسم .؛ « عب طق راعزناهيشي لذ /اهتعضلرل ةام ديم را
 دكلوحمم او لعاقلا بلاطلا لاعفل /ىعم نيس م هدا لعفل | عاهبطعر مو اشلون
 ةهاشمةيعرملاب ةهب املا نإ ةدحاو ةهجنساعزن عالا نرط ملا اذه ف منقي
 ىلإ اناث اتعب لعفلا صياسخ نمتسيأ ةيعرتلاذ ايرتالو عا
 ملف جيك ة رم اظر يع للعل اهله بيس اهالا ه ذه ةيعرملا تاشا | ٌكِلَو فلك
 ؟ ري ههاشئفاىلو ! لعمل محي الا اطعاناهو نينا ماقس تمات ١ ذ ١ الا اهس ةدحاوفلت 2
 7 ١ بيسان اقلط كلذ سلو لاعنل |صاوخ سوم اهي لعتلا ىلع لئطت جالا نال هفلا ا

 0 7 قلالادكذ هيجونو لق ما ءاشلانا ليد درع كرتتسا علا ةرالعلارصحيم
 ظ مقئسي نزولا ذا هتداعأى !ة بعاد هحاحالا نا عم ةرورصلا لاح داع ةرسللا ا

 ا ةرورضالب دعي مل نيونتلاك فرصلا حبل ثناذ طحيرسكلا ناكرلذ هدحو تيوشلاب
 ١ ا وولد لطم فياعت لوما سجال اردو بكري اةيوشسلا ع ل ظ ْ

 1 2 3 71 هنإ لولاه اءوثو يمرلا اق هرسللاب ريل ن د حربهم و الفل ١
 ظ ٍْ يدع حج كح, كف نارهطيرسلا | طقس ملذ تلا على .ىتحنيوس ةذامالاو ماللا ْ

 نا 0 , ظ
ْ .2 0 4 

 2 يا 1٠ ْ ظ ل أ 0 ظ ض ١ ٠

 نا



 ايف زىاعم نيونتلاو م اوه رسل اموضعب لاقر تس  ةلاشأ ال نيونتلا ةيعنتل
 دكالث مل لقلعو فرصلا عنمرض | كمأقم موقيأسو !نيشلعلل

 فرصنم اربع نأ

 هل امال قي طباعم همز اعونم اهزه نكلر سأل الو رركل ملا نيوشلا هلخال
 نال لكأ ىلع ىبلبام سبشل 9 هلرع بتل 'قيرطبرسكلاو نيوننل اوم اهيا عونم او |

 هبئراموت اليل لمثو ةفاشالاواماللاو نلالاو'تيونتل /عمالااعا نركيال ةرسللا ١

 وم قأهنا

00000 ىذل | ابنلا ذم دعبو الحلا ذهل
0 0 
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 دقفإر غ نمرسكل اب مالغ اذهى ايقرسكا 5جاوّنم ذحاماو ماكنا اب ل! ىاضم
 فلذا ا ماكي ف ومد ترس دشن اهبلعو دن اربع وخل اهلا ناّمعونا لح
 فلا عمرو صاخلا صاخلا حذف بأ هب ساخر لاو هبال صاخ نيونشل ا نال لبقو
 ان الولصاب عاب رعب هال عاش هر قحلا مو انو فلاب عج ا نماشوم مريس أع نيننال
 انهس هم دعو فاسفيالابفصوبالو ا يرشنجزل ! هيلا بص ناكر صنم يع هنا ملسنرل
 تن ا عجب اعأب ب عب عقلا ةعللا قلعوس ا ليفي هن أف انهام ص صد قدس ام نللو
 الا لاوحارباسو قفل ا مدرب دئنلاو فو ذم سانشتسال ١ لا عمالا ارث ماسلا
 هلَوِلَء وسوم اوم يجئ ىف مان اهل ديوا ارم اضالا عموأ لا عيونو كة لاح
 4ك عجم هيلعدلوصوم ال |لوخر] ةرسالأ مبارح ا ضمنت عبار ىلا تايداشلا نصر
 | دلو ةفرعلبصفتل اعد اىلعةلخادل اانا ةفرعل | لاوبقا4 لاثم لضمالاب وف
 ملو ف هرمعو ىشم ا ىف ايومالا لعن اًميلاو صالاو ره الاب ةهشملا ةفصل اع لخادلا
 شاور أبم دير يلانباديلولا بنار وهو تب نم ةيكوصو ةديازلل لاس دب زيلإبو
 . لوعو هتيشعوعان هيلع دبارلالا ل وحد د يْري ضمن هله 6 قالا ابعاب
 «فيحرشيورمملا اق اك روتلل هيلعرإلخدا م ةركئز اضع عومّسلا هيفردق هنا
 قلوالاو دسرالإ يلب ثيسش نا ل! لدي حعم (4 لام لا ليلب ثيست هوو دهاش الث
 ىنح انا مالعالان ال اسناكعب نس لو | وب ليتل |مُكلضو منع هاود نون |هبش
 ”0 ا لهمر يدلك |ىدج امين تلاز ةرلن د اوعوجر اما اور لش

 ضيقت شتسإل ثاكلا ملح ان اذ مالو هاطو كروت ابوها ومالل كاست ا
 ' «هاياوذقفل رجا مدع رهالادعرام تالا رم عمل[ با وه هلبفاسو هلبفأم
 "كرمال مهضجب لاق لاوو اة الث هلرم فسعنمر يغ هئوكن م ن الامل نآكام ا

 || ٠١ اولطم

0 

 اا
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 *دإا هذه تعم لك لعفلةهراشل ناهس هفارصن | مدع نلكل ذواقلطتل
 ربا هلخ دف فرسلا و مىذل |هلصإلا عحتةصالاةهج يوفر كذ امل وخد”

 رق انواسكإقن مو ِس ول 'ل قفل اووف اصالاالو لا عبادمال هال وشل نود

 ىلا م يعل | نايداوثلا ىلع شم قلطم عئلان لولا نالولعل نيو شتل اوه فرصل ! نا ىلع
 ارزخج ا ركابومسو نيوئتلاوهةلاصإلا عن نال كلذورملا عمو هدر تيوشلاوه
 . مج بسلا عبي بس ص لا راعئلاهئهباشستفعصديحو سونشةيعيشو ماما
 للم ىدل اهعبات نور نبونتلا وقس ىنالارثوب م يالا صاوخ سس وهأس لوخ دب
 صي محم مب | !ىحلافيالثسملا عنإ ني وئشلا طوقسو هلاج ول ارسكل ا د اع
 فالكم لحاو ءيكذعم ةرياصلاج ال! ة حيل! صيافحلا نمو سبلوه ل وقنا الجالا

 كني بستلبى اضم لا نا واهل و حد موه ايي عبو لا طحت ل ماعلا !«٠ ىشالارك ذاق
 ن !ليبصمتلاو لوو هم ام ةيالعوبلاف اضل |ريصيو هرب فن هغبل اويل! اضم ا
 نيوهنم ن[ هنممع اللا نال ل اكس ) ى الخ ا هحو ىو ىومصلا د انسالا اذ ملا تل ان
 حني لوئل اه حوا انلعلاىكبتم اذاو كو ان اندلع تب اوس فرصئسر غمس |لآق
 ةفاضالاو مالل/ لق نيتلعل ب ومئلًاوإو ندئكعلانم فرصلا نم دب الذ !فرسصلا
 كلزنناو هلوفو نتا تلاز ناو تين اتلاو:جلاو ةيلحلاك ةيلصالا للعلا افنكال ا مومزل
 مزتلب دقوريلستلا لبق هش نيدلعلا ولف تير تلتاذ ارا نال لاقي ناك
 لاثودلسانف هيلع فرصُبب الام ملح ءاجال ال كل كب ةيسنل ار اذقملا ذه ليال كل ذ
 كح لق سيشل الاه لص ىلع نيشل أطل |نيلوتلادي خل ف فالخال هنا حلاة اجنبا
 فق دصي ا ىاةسخلا لس ال الاو هلردو لعل اهب لو رت الة كبار اذه دعما ىللا
 رهاطلاوهاكة نشا ةلُسالا» ى!ككذ ب تبهس هود اهنا نجل اهلل اميلع

 . انتل هوان
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 اهنا هلوئوصو لسشعتلان اكن ار هتفص عم فرصوم اى ريدملا عوجي نير داما
 ريهغلاع بج صتشبال كل ذ نال هب قلعنب ام اون إ/ طقف فو سول ظان ل! تسسبإ
 تسيلاهتالهاوكللعتلا ىفاني ال ةفصل !رابثع اذارع اطلإ فلاخلاطقث فوصول م
 هبردعو لذ اهل ل افيدن) عم سلا لاجئالا اهل لاقي ن عت صنم لهر ظن |
 الاهئال ةيحالطسالا|/ةيوغلل اهباكلا د ارم أو اهرر يعي ىااهب ىلياغاو لوول

 قباطي |هئالهسجت دعو لاش |ماظل هس تبيسو هلود ىفحيالاكانهرهللت
 دعت نان سحالاو هلوع ةدس لعن ن | نسحالاو كعب ولو مل قفاوم او دارأل

 ' ض "

000 
 ا و
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 ٠ ةييعلاف ظفلب ناتسياخل |تنايولى تن تملاعي لغاقلا هال التل لول وو باع لمانلا

 ١ سايعلا نا ىلا[ عنو حلل انعرورهظل ىلع كلل الجؤيت رثلام نالعتت اه لرئن اهك

 لحق /اكى هو هارد انهو ككذب تيه هلوق نم ءركذ (م ىارصملا ول اذ لزم دف وعتس كك نيتيباغللإ لئن ةئس ل ةعبس نولتهس انف لع لود اوروس اقل |باهشل ل اقةتس
 دارفالل كو به لل فيرنا نالوالانيهجوب فر غلاف لعل اخد اىيرتعا ملا عر ائم
 ١ لجقسالاةلشالاوص هس دحاو كد |مهفيمن/اثلاوزب اجرشع دارقالا ف يرعتر
 يوداولال!نايبل اهب حام او نكد عب اهب يروتلا ن/بيحلو دو دا لعدح ات كسب
 وخان اكن يسطاخم نينث نص ىإنينتافل |هلوف د اةلكمالاداح! دورهم ا

 ل ليزلاونع نبش اما نيساغو ان العفت نادنماب اهناوغ نيئبط اهوانالعفتاقا
 هلو ا كلا :ر يبعتلا سم نسح[ دن | فل( هريبعتو نالعفتن!دنهلاو نالعتب

 هرماحر ركل اةعاج !ةعاجواوو اه لوم ن اموقيوركبو در وص
 و 5 ا اوك

 عيه عر بسعتلا س نسحاةعاج ار يبعتلاو نومر قس نو كيرلا ئع هتسي اعوا
 نيساعلل كم نالعفمب نادي لاوع نيركلم ىانينب (هللهاوف كومو ركيرور غو دبز

 ١ قلل | نيبلاولا دلوع بل اهلارمحس اغلا دارلأو نوم شي نو ديزلاونع ثيركذلا كا
 نىيشياعلا ائلونامقفننارنهاياقن[ و خنيتشولاا ذك د نأجوقت نادبر ا اناره

 نيركو لل نوكاعمللا لهو ظنلل ايعر ةسئانتل ب نالعفيو !اهلوصاى !ءابشسالا دن
 ”دابلا ا نب|ىاثلاى او ع(مسل حبر جرم اوصو ةيئاعلا ىا سا لوالا !بهد

 ٍقرئاوءاود ةسجكافلازاو ةعبتس ىاعم انارهطف عراتملا اعمل ثعن  مدنع
 ةدروبعت نمو[ [نسنث ا ىلا فاس ام هريبعت ن اف اذهلو ال !ىلالان ركن نيب
 و ب سساعلا نسأل اعف ىت دكدو عج او ةيلشنل/ ل عالا اج ىإةسالعر اداوم ار بعت

 دبله قدو نيسب اعلا عم و نيب اخل نيالا محل[ ثم ديو "نيتي علا نينا
/ 

, 90 : : ١: 
 رثخ ليلو ءركذ اس ةرهشو هب نإ كل ذرل» يبني ناتو نادنهل !ناموقت وع نيتسياغلا
 الادنع باطخ ف ههنا يفو مالا ع]رهض الإ نرلت الف “ود ىدوللان ع ى((/ ةسكوت
 تنؤيلوواربهمو ةمالعو اول إو قلالا ن وكت بحى مكس |ذ او ولوف سفخالاو ىز

 او نسي
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 ٠٠١ كوركلملابباغلا ىنس ةسالع نرلكملالاو ركذملا عجل ةسالعنولتو اولا نالقبن (:
 ساق إو معمل اءلاؤ اص ىلعو هين 58 عوجم اكسل عم ةئالث هله نيتبب أعلا ىتم
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 ناكداو تنومرامرك ذم باعني دق مناىل طنب ديزت لؤاهن [وعتلو هلص ال ةرشعوي
 باجان لول طناو ةيقرنلا نان نولعفت نا ديزل او تناوخح بياخ ىلع بط ايو شل نوم ا
 ىلع نيس (ئل عت ويفونلا نولعمت لاق راهف نأ يرلاو نا دنص يانناوت اثنوم
 لاثلإو لاقفجواشن انو اكذت ادا! ذا اهئ مالكل ار وا نيركد مان 4 ناو نيس اغلا
 ىفضح ىلا وم ام اسفنا ىار كل در موو ارركل للاببلعت هيتكلا  نولعفبر ولم ا
 ف ايي ناب اتللاوخ لبو انلأب هتينان ابو طفللار اينعارهئبن ناو ديزابيو ُثياتلا
 امتاعمىلا ل اهلالادوع ىلا ظننإر اشعاب د دعلا ن لاب دوو نيئعي ىعملاب اهلي أت ىلع 0

 روعي ناودارا مهبال اوبال اذه تر ااميإو ةَسالانونلاب ىإ نونلا توب هلوو لم ائيلذ
 لطم انييراضون إير اسو نوبراض لْسم هبال اعسالا نماصر يظن اوي عااطفو حملا
 ولع نيس عاقجاىلادبادال اه هنالعأبلاو فل لوو اول احبج مهنكمالو نانلسلاو تكول
 استي ز وابلاورارلا مدت اذلو ةلعلا فروت هبشلا © دب دش (هنالةسالع نونلا
 وج دلال (هس تل دن اور فاذع نلاو عديمس بو سلو دقواو تدير اك دنشو خ يف
 م مزالا لبجال هر ث طحت لمصل | هدن | دحافدلار ص لك و بخ ىف تف ذحو اديز ب
 صاصتخالا جبارين مل ١ نالاهيسالا سم وريطن ىلا ىلع هرمي اك هيلع بسن اولج
 :حالضتملا ويرد يملا نال يرش صد لعاشل ا دعب عنرلا ةسالع عرشوز اجار
 نسلسسو وصل اهعم ةيكل .اذ نيللاو دم ا فرح سسدحأو ف جاع ا | 3! اصوصخ
 ىشل ااه اكايلاووارلاوئلالا عم اهنا ليثو روهيشملا يهركذ اعاهباعادداعو
 فرحالا هذه ليقر دقم بارعإلا يفور ويلذر ثئسم لعافلاو نر هبلعو كلذ
 اهيبشن لبقو نيئلاسلا قتلا نم صلت او لصال ىلع! فل الا ذعر ةروسكم الوم
 داداماهعموعت دقو حان ىننادعت|ىزرق فلالا دعب فن دقو ابلاغ لوو ىشم ا
 محتمل |هلوع نوبل وطن هناقز رن م اعطاذاش ىرئاع ل لس إو هريشتي هالف تبا

 اما ذهو اول ا ههيسك اهنال لوف هان اهيسشت ل يثو ةدشل ايلاوو اولا ى/اهتشخا دعب ١
 ها,لذايو هيلعالاو فلالانالصسن اكاس س ايث مانخبو والان الصس نان اهئرهظ ١

 وهف سانفلا لا جوال ةماعلا ةلعلا ثيزحو نونل | نيب هبشلا هحو ف فلس اه

 رز ارلعتت ارلعتتإ ناؤداوم صييفكلا لع دعاس او يمرلإ نشا ناورهللا
 ءريخل ضني مثيحرم انفو بار امدعر ن١ مزج اولعفت مو 20

 عزاتتلا هج ىلع اولعفتى ف لساع [عالعالو لياك ل ماعربع نيوز ادحا سلف

, 



 تمل حن نيوعدت هلص | ليعدت تاهلوعإ علا نب! لرذ ىلعالا فلا ف عزان ذإ
 ةرساو ولا اش تن لاةيضل | تلكو نينلاسلا اقنلا تف دح مئوارل ام ملا مالل| هل
 هو نيلحتت“تتاكنا دج نفعت نزو راسم اراوابا بلقنت البلو ايل (هنبس أتم
 قنات وش عفت ة سه اراعالانانماشنبر دم اوس باوج رجا اوهام
 ذادناملعاو هرلا نو دوحوم او ةيائولانودرهامإ فوه ا ناب باحات تق ٌدحاهل ا أذ
 مانازدو كفلاو ماخدالا عمو تاننالاو ى لح از اج عفرلا نون عمي اكول نون عج أ
 والا: لذو كقلا يبرر سائرماع نياارقو نرلهاج ا اهيا دبعا ئورسأت ىف نزح ا
 7 ١ ل شحاو ةياقولان ود عيت اغالا ون ديد هيجل ام رجا او داراو ماهدالا
 ٠ اهتاتاراهدحا عياهن حرر الاه اف بلوتلا و يوريثعلا نون نع باوبإلا نوم
 - ريشلانو ناله ظفلرم لاهم دحاو لكنا ةي اثولا نونلت اعلا نون ناله هام
 اهبلع لقاح عيسبف تعال |ةمالع عهرلا نون نالوأ ا عقرل ا نوئال لرد ديلونلا فويو
 00 ا رادع ارا تقلا ع ل حينا عقول نانا
 َّى د ده طو بسالمى دك د عفرلا نوي نااهتسرو مال عيرلا بون تر ذهم ا

 هب !عاق هيلع صر احلا لخد اذ | ذه ىلدو ىو اهفدح َدهِعامىدحو ةياقولا نو
  بحاو لابشمإلا ىلاوثلئ دج لاو نيعلا ضن نعهشل ف ىث ى مام دقت دقر اوفر دقم
 ' اعتولوفلارخن هلرمر ايثخالا و هيلع ساش الك ذاشف هلو :احانص نلت ا ل اونلو

 ظ |٠ةضاواةالاد هع سالما انااا مافتح اس ةأض
 اولخدت ا نمتذ ل اوب اع حو وبالو اوني ون قح نجا ارلخ دتال وعلا ىر
 أو حورتسم اه اوكصقانلادا ناعم ثببإ؛ | يرس|ثيب اهلومل ارو اوس و الو

 ظ |الوان تس دجاشلا رنخ حض اكو ساعلعد
 ٠ قيتدلوق نأسف ةفو لص م اهمتسالا ة رهو بهتلاو (هلاحر اكن |ممقم ان اكناو
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 رس تتيبتا|رب دشنلاو م اهفتسالاب اوجُو ةيعم اوأو دعبب ةرعم نإ ابوصس
 ١ ىل/ذنودذاد هاشلا (هنمبهت و انبل اح ا ندب عىل |هتيضقرلت |نيلكدت ىبستو
 - .دممالد نرطد وخال مريبخلا (ههيش لاق ىسام دل حلاق اغلق ءرثرس وهذ | طئف
 ىلا ل تحلل ةئاضإخ الا تعم اهلوو فطلب لماتذ اعمق هيد له اشالف وصمم ال عفلا
 .. ليلدلاو هلعاف ىلا فسولاة ف انا سوه ه جا لثعاىذلا ىاةيظفلة فاضارحالا
 لتعم اولومف خالا لتعم لع اذه وح كلل ة فص هعوقو ةيطفل هتف اها نا ىلع

 هرتيعا

 يسع
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 ن|لسشو اهمرح ةرورضصلاى ا اهلحالر دقش لافف هفام| امهسنلارلع ! ظ
 عراحلا

 ا
 ا

| 
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 ا
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 ه. هفرعم عت وشا طقم بعاتعنو | ناب فطع نول جعبإلو عوطقم ثعنو | للي خرإ
 لعل لعفلل جار هغلاد نأ. كْذاَم طفللا ند حا اعف ىإت .حأ اووهو هلو

 ” لح دف افانيالعم هئولدشبإل م | لئجإلهعوجر صيواعر عم هنو قبال
 سبقل كيلا لا كسناب مولود معقمما هئال طقف عر اضل سيو هساسم ام لعفلاو جالا هيث
 ىنإب لعانو فاطحالا قست ةضوفلا انلا حف نت ريم اوهو أب عجاب الاوربهز نب
 دوعير ضو [هلعانو لعفلا نيب ةنيرتعم و هتابالاو ةلجبو هيف ةدبازأباو تفالام
 صارتعا الق لوالا ىف لعافلا ياو اثل | عاق ماعز انت ساو قاب ن١ ىلع أش ام ىلع
 بللاو هريغرو | لهيب يئن ! اهنا نياشالا ذ او جو لو الا ىلع ىعم أو 6 د اي رالو
 مل هوخو اميزجل دقمايل!نبلا ثيح لسنا ده امشلاو نيللاتاذ لم الأ ة عاج

 بن ادي مهضعب لل ذ نمو اهيزجار طقم فلالإو و ول |نس اذاه ارت لوو هلك
 بسلا دع بصنلا ىلع عفرالاسايق عشلا ىف احيرور سل! ىفاصن نايوتابلاو واولا
 كلذ قئابالو ف دحام لثعملا فما ملسو يملا كأن طقس ا مز اح اخد اذاف
 ١ ميلا ليقف مزابلا وذ احادي مهفالتخا قالك أ بسو كر ال اهنالئلال| ىف
 «لعو ةردفملا ليفو ةرعأط اهي يمال هئال فلالار ارث وخالا ذم ىلعف ةرماظلا
 انئسالاو لاح ا ىلع هلوان لوالاو اه اشرت الو ىلوثهل دهيْسو فلالار اذأ ذو
 نرلو ةلعل|ئرح١ىلعر دهم نركسلا نإ ىئيسأس للاكم ثلا يسكت نم مهون اهرو
 ةامو ىقالخ ماطنلاو بارد لجالر دمر ماظ لالا ث اصرصخو نائولس أهيذ

 لعادلام نبادنع ةغلو هاودم لل اهتلح تش لش ْولعم تناك اهنار دقتف ىنمرلا

 ن اي |نعتدلوت نش ا فرحة دوجوم ا فو لاو تاياللا ى ىلل | را ندح
 اهيومالعا | نال ةملعمل ا هيلكل [خا لقحو ةقلطل ةيكل! خا إب! ءال /ل صو هو هأوف

 هت لماندتسا لح هع وجر لقشو با عال ىلا هعوميرر داشتمار دّقمو !ماظ هلوثو
 رهيب اح فس اب نانثاؤ ةيطرش | ةلوصوم نس ن! نيل يهيسلا عرس و هلائاهلووم

 ناكساب ميعسدو لشم عقرلا ةلر فيمفيوهاسأ و ايزح سبل ,ارلاناكساو بحاولا
 ربك اهلا تلخدو قس | هيلع لايزسشلا ج١ زغ ماظلإو اليلق ذ ناو مصنرمرارل
 مراحل عمت ايئالإ نان لوملا ىلعر احونا ليقو موعلا فطرشلا بس دئسملانإل

 هي نا ىلعان ى الك املاودلا يرو هلوف ىتنخ الو اكر د فنْخال حج ةيلعو ةعل 0



 ىليو دنع دي ينل .شاوجيف ملا لاق جضمرلع فلعل ءاميزجم سيلو عوفرس
 مدعو ِهزكذ مدقت عيوب | عن ارهز هعبر اطلافاسئسا اهلج! نارم| هعدر
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 ١ مزلالو متناملثم نكيلف هلي دعاذهو نحو عئر ىاثلاو ىو ئدب عيرصتلا
 انهداردلانال عقاو لا ايلا ضعبو هو تقتذدد ار ابا طاب دجوبال نأ عقرل ولع
 ١ ةركريادبم سيلىاايلصا نايا ذا هلو هرئاق ىلا وهو دهعلل لاف نيجم لطأب
 تك ولنابوصو سراعلاه لباقيو انيس لل يسوم لب ًايلصا سيل ى شت قلنا در الف
 ايار وسصع نب|هاحاو ءارعمومعموار وسلسو | اهل شام ءوتغم ره سما دبم
 . اليا نعؤكم اب ةيصاحتم ري هكر تم ةزمهلانركل ذ اش مر احلا لود لك لادسالا نأ
 ١ مهلطعتو ومصع نبا لاق دقو ناش اهلبثأس ةلوحسنج نم كما ةزمهلا داو
 - لاذبالاو هو ضر اعلان دادتعالا ىلعاش تاشالاو فد ار ارج لاحلاه ده هولا
 . ىلعو ىلصال اه نإل مزاىلل لعل | تح ف دهتلو الاى لعم نسر اجلأب دا لشعالا مدعو
 شيكا اوه دا دئعالا مدعو ىلصالا ىلا الا ف ذ هبال هسا لعلا ثرح تب ىاثلا
 ١ ساشزادبارفت مزاحلا لوخد دعت لادبالا ناك ذا اماو نورثكال | هيلع مهمالك
 | 00 تالا ةنسملا ادعو راي اهلك تنور نك ةزسنل ا ةرك
 ومد ىلا هللا فذحيوهو ه امنفم مز اجلا اهيئسال ىذا عشب سس اق هلق
 اهرهطب هله انو انش لاثهحرشو عموالا ىاماذه خا شف ل عتالك لا كسال/ لبق
 لادبالا نأ اذ |اههرشلالا دنع فدصتال هسا ه مالت ناك ل از اججتالا سم متل | مالك
 ١ لوخد ليش لاد بالا ناك اذا اهرهام ا الخلا ناك ككل [رسبلو مراح ا ل وخد دعب
 ف ليال هلوئ اقلعتمج ا لادبال|ن ا ١5 !(اهي ىلوؤ نولي نإ دعب م نلييو مراحلا
 نول مزاح لا <ءاذو دش مزاح ا لكل دبملا ةلعلا فرح تس اذأو لام اتنرثكالا دنع
 مدفن اهواهلُقام ا ىواالثم ىلال | ىلعر دقي لاه نك[ هر لات اهردقم نولس مرملا
 شئتمن| ىلع لدي ىعرلا مالكوم جارسلا نبا لوك ىلع شمت اما ءاومر د عنلاو | اقل
 ن ال هام عئرلا ةمالع سبلو مول | مالا فلس ليلعترلذ هئال ولو فرش ولع
 وي !لاقشستالا) فو لع لثعملاو عفرل ايزخال اف عيرلا تد ست مه دنع مر اجمل
 هنآرونلا هفد ةلوإل اهباشم هلع فرحالةيطلار خا دج لخد لف ذعتلل
 ١ تف دحر شد ال جس لوف ىلع مزاجلا ا ةعهللا عرش هعيرستلصملاماك بال
 ١ لك لدللم ا شرا لاق لعد رواو+غاكر اصاير اهبىتتكاو ةردقملا هلا
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 .رضواي رطل لهنا دولت شمل ورائد ذب عيرلاقمالع ره قل رشم

 قست دم

 اهي !ليشا ده و بارعالااقبإرل ادق لادا راوضلا طخاذ لكتم

 نايحى ا نيتك نماذحا ماقملاو رس ىلا او اهل با عاالو هيوعم لشو دس هدنع

 بمعنلا ةلاحؤ م دنعاهنرلا قس ذجالا تفي ظفر ءازسلا يال

 هذهو ار نا فدعا ,احلا ن ان اهوناه دبإ اا

 هيكل !ةيهام ىلع 5 أن ملال لب ول ةمالع كسل فروا

 هنا سايفلا اهنذعال ما 'احلاو ٍلصا نع ةبلَقْسو الص | اهيال اهس فر إلاه دهو
 ا .اهشلاعمو ولله رم فذ ةردا م أفلح

 2 ير ن | بجالو عقرلل ةمالع سيلامم الا فدسن !هناداامذا

 مس ىلصالا ف لح نم عئامالو خئتسل | االاىف دياز دقو ظ

 بج الو ريدتتلا بارا لصق اعل ات دحت نبق راب نال يونعم , رخلاو تلاع دحا ناعذل ولا نع عذر :بارجانع د لاعل زيا 30 رس ااتعارل دهنإ ريل نشا لم ١ناىلع لدناهو مسا (سالا ىناان ارعاولعج |
 تان ةميفر دب يقعوا ايس ملاو اضم هب ى |لبت حا عب :لقب مناك

 هد هلل | منك عب داوبل هيدر دقلاة ماطر ماكل اعئال اراخ كي الرجا نالطقن

 0 اهجابةش سم م ءانهام زين قمل ايش هلوف ثالثل/ تاكوملا
 ملا لبش أم ويف لخد ىالخرتع هلورك ذا در صخخورمش تاكا هير دقي ىذل |: أىلأ

 /للوهو ماكتملا ا. ىلا هتفاضا دنع الكلان ناي اويير دقيف سرأو دورلدوخ

 ب شايل .ادلو الغ يرض ةنداخيو 0 ةلرساس نا لكل
 فاو قالا لملعتلاو انما ايوا ا (يواثلاب ثمالإبو ثما ابو تبا وافلا ايل بلك امال
 ل
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 جرحت لس ثرزمو لسد ته ا مصنو ار | ا

 ل1 رد كار ابليس يلا ظ
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 دع 5 ما عوج جور سس “<

 ١

 اريسلتل عج كل دلو مكتمل ل طش
 لشنإ ف لالا اذن [ لحال نك ا ير ماعدالال حال لوال ا عيجور ذعتلا نلك

 ا
 ع

 5 | لابلو شاوعور أوحوف يوتا ينااكاكر يام هلا

 كتالثلا تاورلا هيئر دور ىلبح عج .ىل؟ اهنوفت شتا

 ١ تايه هير دفرام نه لصعت هرسسأتلا 0
 اد انش لنرو ةهرط ساما سله لاعئسُي (لحرأ تالكل |

 ظ رئتسلاو لخا دوركم ةمالس عجولوُمب عراخررمب ماسلا تلوم اهجاماو مدقت ال
 ١ يال لوذتكى الخل ب سانملا لو نولمم لاختشال ثالثلا ناموا هير دقيف هلم
 لسئتاوبفؤريسكتلا عج الغ هز !يوعل هيك اسفتوةفالثل”وحالا ون اذلصو

 ظ الاوت موهنملا لش كرك هلج زف لولا دوعت 1: لوُمِف جو قبس اي“

 ٠ اوقسإلو لوقو سلتلا عيججو لسصعتلا نس نلعال ةلح ارك ذل ةمالس عجاعرج
 غلا 111010 الا تاكو لا ميز لكن هبا امصيوشنم ن اكول اس
 ل هش د قنلان ال ماط هي اندتس اوجيوو ىصأف كريو ىنماث باراذلو ملكش[: يف

 اهتضتناىل اهرسللا هل سمن هذه الا ساما لل بولا اه لاغتشال .
 روصمل |رم لكل الام ( فما اى /ى اضم الاححرمم ا 0

 اجو روستلاادا اراقالا ان لسصالا نو اهلالماش نركيال نإ [بحرو صوقنم او
 نك ياءاهعب و ةفاّمال لاك هي با |ءالار دقيش ىاتفن ثررمو سانث تءار و نان

 ظ عال إوةبس 1ك 1 ناس واقخ اوفا الإبب دن امس ةئاضالا نكمل
 ا ول راو رع مشا لي كامات مت هرب لق
 ْ ]باف [وانلا لاه ف اًضالاوهو اهتضتقم درحوللماعل لس قل|ةبسانلا

 ١ يشل. راو زو دعو

 قانلاو لالا امو نيالا دحا ااهنالاناعا عجب ةينثتلا ةمالع عجز احلم او لاصاحلا

 ساو نييعتل ماله دخيل عينا غنا |ىعمو عجل ى انلاوواولاو ةيشنلا
 "ل مك ثبحةسانملا ةلو هله لاضتشإلد ارم او لبق اه دحا ةيسوسخ سم
 اهيقجالا يو دعي لعتلل هيدر لفتل | نولست ىعادو ىانئوخ < ء لولا

 هِي هس 00 اةبسانل اهب باوماسمال 2و

 اا اراد ات هانا ا
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 لبق نافكتس جلا ئراولاو تلا ىلا! نإ لكتب دقوا لاق ببلرنل او
 لطي وخالا لش ناث باو كيرسو تن او ارو فلا دشن هيف س ابقلان اق رنا
 ٌتلاقن لصالا نا هم اهسس امن عياهلا و رل جوال تلك ةيئاثل! ضرر عبس كوالا ]نزلا
 بارعالابئاج فب ماد اامصوصخيتلآ ة يسادم ا ةرسل هب انعلان او هيلع ن الام ىلع

 رحلات ج عملا الاب جرخ برعم !لكس معلوف هرسدئتر ارح ةكلاب 1
 ةسزال إد ليفللا ف ىل جا بارو ىتمو ايو ذو | ذاوخ ىنمملا بعل از ىو مرح
 ىماقلاو ىفلاك اظفل (8/با ءال ا لاوحا ىف دوحولاموزلايلاو نلالا ىتميزلل اي دارملا ٠

 ًامهنالقت|ببسسن اهضراعلاابلاو ىلالا بامر زب لكسب نللض انركئتن ارب دقوا

 كلل دقتلا نافإرق) عياشم بشر نم لعاتو لوعفم ين! بم او كرقملا ةزه نع
 ] | فلالا كين ر ذعتل هلوعذ امن نأشل ا, ضقنلاو اش (هليقأم ملح سندس غل ١ علا اد. !لاقب دئو لصالا ىلا ةزمهل (قطنلا اوك هوزللا مدع عب هيد رحوم
 نع هعطقنم ىوملا سم فرحا عنمم هل اء مشل إو اهلدايتعا ل سمنل اهم ىزخ ةساوصاهن ل
 ينام هناله دم عانشال ءلوع كره تلفن فلالا تلحاذا ا ذهلو "وجي ملذ هلا طتسالا
 اهدعب ٍهزمهل تن انا |اهت وص نيرصقا ام دع ٍةرهس عب فلالا ثرس نالدملا
 ارصتم ىعدوج ريما كلذلر  ديارقلا(هليقةزهوبا عا ثجاسرصو دودم ا هلماقنو
 فلالانالادو له نيرشكا] !دنع سالت سيو اشوي اماوا دو ده لصفلا فس يلذأ

 ناف دود ا جرش ىف لاق يارصق هسالوا هوم ن يعلن عة قنم لص | ةزمهل |لبقىنلا
 مل. الؤبس نما نإ كلذ ميز ال تلق ار وصعب وبس ىو ح نال ياعتلا |ل ص صتاقم كلذ
 مريب دالو هع اهجاىااهيفاد ا كضنا كا لد تيب ةفورعماةجاجيزلل ةرور افلاكاهدإطا
 كنا ىلو ا نان فاضمل ا ىتضنرن ل دبر كذو لو ىتت ا ةردراف هرعر سلا ةيهش هدم
 وواد لئئر زد دع امد هزامع دما 528 هلوو ىرالوزل'لبلعتلاب ةلحلا و
 قصفلل هلو مغرملا ةيلش نار داشماو اهدي داعلاو ىر اكس سائلا ىرتو ترلاح
 ناكاذا اهفومالاىلعم نم ىلا اماواف ناك | ىناما ثالثلا تايب ارب دشن ىف
 كل ذو ةيلثم ان الجخ رب دنلاببس نع كاس جراشلا اذه ىاعو اعوثرس ىلا
 دما ةيمزالا ىشاوحز رشح ا هب سمور دعنلا ببسلا رر ذعنللهنرك و
 بسلا نولي ناهسلع نوقومإ و ىصرل ا لوذو فيم تل نكمل اف قال يرق سايق

 مال امو لاقشتسالاو ادذعتل ااملرب دقتل |ببس ن أل صاهلاو لاقثتسال معدما ظ

 - م ججرروححسم



 - لعشاابنو ف اذروصفلا ىرذعتلان |ولعمو مضوم لكو امهلس دحاو نيبعتوف
 ش ليركحلاب له كلذ اديامو السار لحب ل سرقنملا فو ين نس الا كول احا
 بول اقثتسسالا بسلاف ِكِرَم نم فخ | ضر اسلار ءربغ لحما لقي عنأل ضو ععم
 '  نقيقغا دهر ذعتلاببسلات هيغل لود نعرطنل | عطق عم لوهلل ضراحلا صوصح
 تبرموقتم او روصقم ا ادعامش نيب عم ا ةيسلا ىلع راجل نإ معي ن !ىعيسو ماقملا
 ماظو نيرمال لمع ذ ![ضر اعل انوكسلاو ا ١ دكة لج بارغالاررهل نم عنب مهل ذ
 ىلصماو هلرو كل ذإ نطمئيلك لقثلاو رذعتلا نيب ةطساو لاوحالا كلت رس دقن انأ ىف
 ارش طبات رم الع كا عجاد الحلا تعال هيفر دقن أه نال نم كسسقتلا بن هحرل نم
 ١ كوعمما دبر باءالاو كلو ذونغ ىف ىكهح أو | دقت برعم هن اديسل | هضجرر ىذل !ناق

 ١ قحوبابعم ىوتوارلحه طغلل بوسما حرعملا ىكشيو ليهيسنل 4 عماوج ا عج لاث هن
 ١ ٍسْعِو ٍدرمملا ةباكح نا هجرشو ٍضرالا فن | عود لاو ىهتسش) ظفللو | ةككلل اا باعالا
 . ىتعفارلا باوبلا كلذ لكم ن |مولعتيو عجاس اسر وصتمر هت جو ةذاش م اهفنسالا
 -الاف هيرب قتوب نم مالكم هني ىزح عوقو نورت ناو نم عقب م نيفصم ا مال
 . عفر دقيامر كذام ل عمشلار اصنق |ةقت هريعوبمل عسا قيالف ىو كك د ىلعروصتم
 ه مانلس ام مهناذاكلا هدر دقياف صفت صحا مدعل ةراش !ٍر يع نم تاك لا

 |  ناثةئالخذلضنلا ضعبلعثو ناو ىيرلاج عرص امر دعتلل /لقتلل هييريدتنل او انتو
 بيرس اب طفولا كلفن أضيئن اهب الدعم هلو رهظر ذعت نركسل ا دقو اذ الج
 ناننالا كل ة لا ضعب نايئالارهو مورلا تقوي ةلرعا مو رس دك ةنال انحتب
 نلَس امو مننا لنه زإ لاشنش |ابو نولملا هينا( لهن هيداهضعسر او ةلرخلاب
 عقو ناو ةيرهزالاىغاوحو ىشح ا هس عربم اهيلافثتسالل هيؤرب دقنل او فيلل زا
 اكو هرنعر ردقت لثعملا علا فر دشن اكن امي نإ مر ذعتلا هنا ضعبلا كل
 لإ دّفتف متلاو ملا راصتق | هه وبا انالخ عضاوم ي لعنلا قر دقب نولسلا

 قرالؤر طب رضب ملاماو رك بير صنوثع ماغدالاه زا نلس اذا مهيعلا لعغلا
 - هيف ل

 لخك | ذأ ناو هرب دقن لإ ةحاحالف ه اضتقم ىفو نس | لق مز اجلا نالوا نوكس

 470 !نرلسبب عرس ايدل ) ناو ثخ فضاقلل هزجا نكس او معد بر هو هيلع مزاجلا
  ءاسالاسةراطلاة للا ف دج اوجاع لدي وهو اثلا نول نهئتلو عبو ةارمك

 ٍ انالخ ين ةعلنم هاكحو رهان نال افو كلام نب اهبلابص دانيزعشل ارسل ى لاعئالاو

 اك :١
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 نيلاسلااقثإ ل ه ارسل اهف نولسلار درو رثنلاى هع نمل و اقلطم دعس نإ
 فو ةفيعشلا ةعللاىلعاشعأنل للي! ذا ومهما فدارنك ذل نطل ول
 تحور يصب لصوو|نينكل ا اقتلالل ادلا تقفو همال نس !ذا دل و عر اضم دلل مود
 ليقو دش موي هيف اع دهني شلا فما ناك (هفو ن اوس |ه دلي موه ترسأوا لادا
 (يكر دقيون| م دقت ىناوقلا س فول  لرخايو لقتل ءارذعتلا كك يس دشتلا
 كقنوهفلا نادر وشه الابر دقتلاهب لقئالو هلو ةرررسلا ةلعلان حمه
 لقت ذايب ىدولاف اذه نإلسادبلاهن انبو هند بيني اما ذهو عننا ضن ماه انل
 ذاونال جالت نباهلاث ايي اوح ا صيال هئالأنم هب لوئلاوعبالوراوج ثرسوخ يف قمل

 .أ ذ افردقئالةرمكلان|مولح ةرسللا نماهتب الل سوم ترعرع ىنوهغلار دشن م
 يس الا شماجو ىثس ليلا كهيل ض عش مر ينخلاةسالعلا انهت نا برغل سمور دقي
 ىنغ ىنمابعم او فد ىريرص فوماو لعفلاج الام حجوا الكس هلوقزخلا الو
 اهلفثل لوىئلوم ةرسلكع لفيواسصنو حقل الامر ثع انه ةمرالل او ىذو ىذلا
 نيت لقيوايلا ىعضل سوس كل ذو اهلبت امر وسل !ىمر ةرركذ ل |ايلاىا(يل ىلع
 انودلووىسرلو ى قلت اولا لقثنس اهلئأم نلس نان ةليقث لو اهلفام كو عب

 . تررسرع ةفلال ب ةرسللار دئنالك عوج اهئ ةخيص لعن (ىل املا نكس ماذا
 فو ذه ا ايل ىلع ةر دفم هين هرج ةمالعور و عيرهر صضوعللس ونئل از اوخ

 صوف لكلب عجل ةخبصب دعي صنخالو نب وسلا اهنع ضوعمانينكاتسلا اثنلال
 نزوو فسولا فصلا نهعنأم نأز ىعاربعصت معارج كل لق رصلا عل قمم

 ىربوخ اذلو كنان ىلا فدل! نمهعناس نافةارماملع ض اقونغاذلذ لعل
 ميرنو صاقو معاو رارحو جاوفنت لعفل |انزرو ةيلعلا يرصلا نم هن ام ن اف ايلع
 1 ايلان دحو نبوندل (ممرسو ضاقو يعارراوض بسر
 ءانايل اهرصنسس نايا ذا ده لارلر ييصلاو هاذه بصنلا ةلاح وفى ىفلارهظنو

 ا ظل! ف نم اب اصوصخم هنركس ى عب رروصقم ا فر ماهت لو قس شلاراش ا اهبو

 لءالا اما حن نعرل بال نيليلعتلا المو عءرصتلاو لاق ساس لكل عج ليقاذ[هلوح
 نالث ىاثلا امأو اصوصس ريسالومهر د ا محب وس سشن ىربر رع 2 وح نال

 ايو بارحا هم خيو ايسر ههنا اصوُقْس سالو نب وشل الجال همال د دح ئدو



 عيالك د نول رهط هارد هدا مزملا ةيسنلا هحي 0
 ظ 0 وتس مرح م ل 11 اذا :

 ظ كسلا ادوات نسا أ يتاح اع ن الخال ١
 دشناةغيطلد ملل اةلاحاهن اكس اوايلا عثر اوحرافصلاء رو طسبلا ٠

 يرسل [ىنما فللو ىتتنا ادخال ممول ارو عل ادع كذا اييرشض

 دؤلاكه ليو صوم ادعالا فرش او ءضفخت م صوقنم ا كك ذه دموغ سر انقالاب أو
 اعياءاوسانكأس ىنالو ةدم باوالا نايا ذا هبفايلاوو اولا يو جلا ماسلا ركذملاهجف
 واولاب إعا ناذ سائلا اومطصموغ حرزخ ة الصلابصن قة الصبا وقلاو والو
 لجالو (هليف ام جعل ة دم ىسبل هبإ او هَ اًمالل هوب كد لجو افلا هيا دعب ةعئاولا؛

 ملئ ئالفابلا ف الكي ءانكأس ىقال انا ىشملاو فلالاو كوتلب هباءا فرح ف لحم كل ذ
 ا ل ا ان

 دودعإو بحاحلان هن حرص للا فثننس الل لكو رب دقنلاو نكاس اهلوا هين عصا ذا

 ”٠ ه2 زلت جز لتتم رالمو ل قولسس اع ظنا: |ن( هيلع

 ل الاقىتقلاونخ باعان إ بيجاو لفشتسالانبرسسو نهر رذعنملا نس ىذلار غ
 اوال |: ىاولاوأ(يلا تلف لف خاب فرح لادا بحجب النو هلل
 | رنا وللا رق ودعنا < كا نس ايش فلإل أو بق
 لدقدباءاق ىملمسام اور دعت (مراديخزخا فون مفرح اد ) لباصرب دقت بحويال
 نائرذعتلل] لافلتس اللوكشم ور مال هاتتام هلو نزار

 ؟بةراهلقنو كلو صيالف هل ارب دفتو ن اكسال بحوب ص افون ١
 ' احر : لصاخلا امل اورو دوهعل ااقنلادارملا ن ياناس )|

 ٠ وبلا ارب دن ف باوجح او نمارشعالا نم لكي نو هل تام عاتفن او هلعلا

 و111 رك عش م دعبو لتشتس لالع لأ اهيا ع هن |

 311 باوحو نانرم سادع د مهل ل ذحنللاهبا رخل نان اقع ناعما و ا
 ' اهفمدويإ نيئرفنم ليقولو ثدحلا اذه نم نعد هانعيو كل ذونخو ان ار أ

 ١ ٌدانئ[سمئاهيمث اسالاماو نب دبزلا ترم لاق نمل نب دبرلا س كومو ىنعملا

 واوا نعل ةف اطمن ر لت ةر انو نمر كفر لو نار جامع نول 1 |

 ن.ايرضتإو خو نونلاو هوو ةباهحلاب اب عجارم ةركى | ةفامضم نركت لذو فالخ ١

 ا |
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 ين دلو طالبوا ةعاج ا ادد نيالا تلاعب لفن عي «فمرلعف كت ازا
 ل..اثمالا اوثلل والا ىف نول نو كح امياو فيفا دلاو سسسنالا فلا ادع امو اهلسشتلا

 فقولاجرخالصو «ارماقتو و الصو ىلافلطم هاوع ةلسفتل ىلع ةفيفجملا الجم ااثلاو
 اهتدح ب ةرسلوا خي دعب تعئرا د !(هنال بئر دئنال ةفيفحلا ديلوتلا نوم نال
 ١ دادنهإ نبرثماو موقأب سرنما يف لوغتف اهلجال ن دح نال ام درو ئئولاو
 رصتإهو نب مت له ىف لوقو هب اور ييضلا واو درب ىررص و اوبر ما امهيلع كفو
 ناحوبالاثو اذه نونلاوالاو و اولا دس نييرصضت لهو نويرضت ل ه انهيلع تفثو ذا
 ىقسالو فد مث ديلوئلا نعي لخدتال اهنالاطح ىئولا و اهلؤخو نالزهط ىلا

 اهل ادب | بجشن ان مين لبر ثعو | ذ !اماو هنن امل تاج لل | ام دوضتقم ىلع لبلد
 هبضاد/ؤن) عراصللا عنربهلو عراضم اعرب لصف انف تفتواذا نضق ّي لوثنامافلا

 تس عراضملاو لغنراو اذه مخ لاو |دلي بصي وصمم اى لا ثيح محبس
 - لكى عابر اج نوكل هلو دع هجو لعل كلث د علا وه سله لوفارلا نأ الذم هرلذ
 تنال ومرالإو اس ىلع دي اوعفار نانس هرانخاام ىلا يالا نم وبوام هم بها زملا
 راوفلس | اهافتلا كذب ممملاديقي لا لس! ذا هلوع ةيلحل نعش نسولاب هقيلعت
 0 بسنالاو ث 4# ىوقا هنولل ع يزلا مدئو الهو لو ةسئر ناس دار |
 امل :ناىلار اش | الاخ كلذ عم ن ىو هلر "حو بصنلا نع هربخان مع احلاو بصانلا

 بصا:ن ع هأوو راشملا نم الاه لعج ىوألا ور هش الا غ نم هنا ىننو هنو ده ن اهلا ربخ

 « لول عفل اب سبلملاى ف ةقيقح ىصولان الل يقئلل محتال صم او ن رفوس مو نات نا
 يمس عان كر 3 لوم كسسنو 'دنلا زج هشم دحمىد سده | لعن لو

 ةادعلاو دتح ا كيتو داشلا سعلالاقو هائمو ثان ىاكأت هراوتل دس | لالا لاشلاو
 بممانلا نم الخا ذا عرب عراضملا نان مصملا لو ىلع درسالذ ىإر دقم يد مز اماث هلوق
 زرش|ووبلا ءاويرب دقت ز الانس لكم دهتو ارب دغتو اطملالخا ذ ادزمملا نال مز اهلار
 اصقن د زئال ةرررلملاو ىإةرررضف هلع لغاوأرو هدد ا نسامثا غو كس دص لا
 فذ. نلآو عوؤرسولا هريعر معملادلاك ىذلاو ركام ءرلخ عم مو رون !هتيضقر
 / "ام سفن ند هرب" لق مهيأل دع ةلزنم عير لب زنتلعو | ةروزسملا ةيملا
 هعسلاو زاوحلااهوصاةش الث لاودادحا «رررشلل فجل ناب ل وملاجرر ذشلا عرش يالي



 ادوحو 0 ا دا بان ادا جااادعر هيرو كلاس نبا هرائحا ال

 تير دبلا لرو نس كر اوه لأ: ناثالاوه لب لو ةيلعل ا ؛.نارودلاو املعو

 رز يغن عهزقي ذل نع اضاف هلاوحأ لوا ىلع كن 11 نا تاب طل لاب

 ليلو بلس همرهمم و سبل اماهباثو درحول ام دحا ناينعم لى دوجيلاذ

 اما نيسنعملا نم دحاوب اب دوحو سبل هركذ ىذل ارنعملا د لاو اه هلي اق
 رمل 0 ل نان باشا امأو ماظن

 1 نول سولو ىلل !ىعم هشرلخلا نال مز اجو بصان مايل اخ عراشل |نولرر )نم

 كدت لحت م ىلس تكزت 0000 انل |سعم اب ىدوحو هالاث ىذلا عملا
 كولو! يعل نم رابغ هن ال يدوحوس هن اف ال 'ىمعملا ىدوجرلاب لوالاىنعملا

 هين ازنومال ٌةمالعانم هنال هلع دوحوبإ ارهس لكر صوصخت هجر ىلع
 رعساذمار شت ىلاءاموم ا ةلزنم مه دسرغلا لماوع نأت عرص ىنورلا نا درب

 0 وم جالا الح هعئا لبقو هلوق دحاو لرعم نيلماع ءاهحأ نم
 | نع عنرامنلاةوسنسر اددرغرا ودم جا فوم عقذاونم ْ 1 0

 0 ال ديلا 00-7 50 35
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 هنآ هبهذب دشعي ل لافي زر اال 'ىكواناك(ونهيوكأهلوقودمرسقاولف
 "كحل ويرلان |ولصاحامرل نو نيب_وبلا بهذ مى نعد اومىعلانالسسال 5

 ”لموم اعل نعل اى عمتلاحإ نم ىل و) اهيلعدشلاحاف ثورحلاثووح عب
 ع امجاد عرهطب انا مججرملا ن !ىهو لابلا, نكس هش انهى قب نيبرصنلا

 مذ !جالالح لولخلالو د علا عيارلا ناب لونقلا ىلع ناعئشالاهونيلسماعلا ٠
 اعلادعب ماعلا لوخدو شال اكامهنم لك تن ا عرج او بصنلا لماع لوخدب
 ها هلل اهتمزال مارب نصف اا عوكل هرحلا لماع وخد آه هيل عحرنإل

 ضعبلةخلاهب مزمل ان أر اسكلا ىكسرقئالأهروهج ا ةغلوروهش لالا
 ىق كليا لوو نس يراهعل اوهصو مقوامويلععرخو كلام نب اول افاكبعلا +

 .ةشالئلان امشلا مالكه يضّيو فلالان ذه عرت نر هس ودلادبعلهونلا
 الأ نوكئالر حو ةبردصم اهنولب قرن هينو بمئة مر السريع هاا
 " اهتطاس ىلع قاقتالاب اهزممو دكدو نم اهتكر اا اصمدكت ىلوال او ةصان
 لقتل امزلا ف ثرحلاافننأ ىإ هن ور حومو هزم ب رماهنا زيف نلتالخ

 الو لوهوإ' ىلا رد صموهو | رمدصسيهو ار ردعلي ان إصاخلا ىفمل اب دارملا ظ

 ه دهم سالكن دارا ىبلواهماكحا نس مكب اهل عسسل بصنل ا ناو
 داء ار كتل هو لود ةراعل | هذه نس مهوس اك اع انعم ىف لخاد هنالك

 اف دركات ىلسر جن ) عسي الو ديكاتلا هياهيوه ىزل |دساتلا رسام دكاتلاب

 ديلاثلالعاهضعب ىو اهنعسش ضعيف ى١ جدو شالا ىو لوثديبانلا لهب
 دبياتل تسيل نل نيبو لون ملعاو لات يشل ديمحلار صئناو

 نلهضْنو ةفلطم] حورس نال كك دو صف أني ]عفيسونل اهنا عم قتلا
 متهاوملاضيفن لعفب نل انلوق نلي م قلل ادب ان نكي م ولك ةيادلا لعب
 تايئالاو ةلاحىلع ىثنلانوُلين ازوخ.دببانل !مدعتس هول اقأس ىلعمشإل
 افلالا تالول دو امس ا: ىرْس زل هركذاكىنل ا دس انل ايه | نملا: ىرخا ىلع
 ملسال انا ضتعاورهنت| ل قن درو ل دعوهو دحا دافعا ىلةعجار كسي
 لحْميسلاصِبْفن ]عمي نل نوي نا بجو نيانسوى(0/نالطمماسالو ةسزالملا

 جي !نلظوئاعو ادب |لعمب نل هضيقن لب ديب نل غنل نل نوكت نأ مري ةح
 وصح يهل الا اهّضيقن لب كل ل[سيلو اقلطم اهنبل اسبح | ضشت

 ب
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 لطنراجن اسإلا نمعبل اضيفن !داج ن اسشالا ضعب سبل ناكهنط اموصولو
 ريو هههئام بسجن لهن هنا وبا وج +! نعوهو ملوئاماو لا قحلاو هلو
 اهلمهل (هتتس نولي ن [ن اوك ءرسغل فن يابا] هل قنامن | هيهق الخرفن لدع
 تاهشلاولاق قالطالا ىلع ىننلاوه ىزلا اهانعب دارو !نم ةنولل ديبانلا ىف
 مالللا اذه دحو كهل ل رميغل | انكي لاق ملا مهني فالخالد ماوي وساتلا

 مهف لرش اف ةغل نل وصوم وهام هسعو شكرا نيب ئالخلا ذا
 هنالاو اندر سعو كلعتس !١ ذاف دس انلاوهةبقحلا اهانعم ن[ فلل! نع

 . ىتاهلا عساف ىتنلا قلطل ةعيوصوماهن) مهن نرش لارعو اهلا باب نس تن اك
 || ..اقالخلا عريف هتافدس اس نمعب ينل لاوتسا ساهونخو ةرول نملاةيالا
 - اهالس| نالخلا لاح ديبقت نهئالو ةفيقحة غلا ىف نل نعم نيبعت ىف مهنس
 عضو كالطالا ةلاحاهإ ن لومي هنإ يش لا نع تبي ناالا مهللا هركذ
 نشحرلا نعم م نكأ ”قانكلاد يفت جرح | اعصو دمت لاح ىثو
 هيشاحو ىكك مدر سس هود فرم ا ىكارششسالا ىوعد سرر وهفانخرماظلاو .
 لوقت ار ارتد هوني نلو ىف دبالإر كد ن اكد بن تمل نل تناكول لاقو والا
 ادا تال فدارملاءالورماطوصو ظفلل ابار ارك اذه سيل لوقين !لياقلو ىنمشلا
 نلدعم هرح وادب ئعم سْمُن دي اتلانالو قرح ف داس إل عءالا نال ل فدازنال

 عنرو م دب انادم جلو نيغعتلا مهفيام لع ةقباطم اب ةلالدو خص وماناو
 ياو اهللحدال تايداقتعالا ناب مهضعب هيِقرظن ل )لطال )ه دافتع) رد دس | نإ هج ىلع مهنس توم نق نداعبشساىلعانىغلاو لن لنآ نم عمون
 ىلع ورا وه دس ائل ىلع نمل! لائي دقو اذه لغنلاو ةفيومذ!ةنوغعللا
 ”انيافر سام كك ذوذفو "لحم ف ىرملاب قلصت ٌةرس ايلا س حاس لاصت ادجو
 ةكاوحوو ريركللا هلوئيرسعدس ا ال ةل عا ىتسزياقلار ماظل ئ الخ لق اكد
 اعدالامدعبىذلا لعل نوكأ ى ) اعدلل ىان لهو ديم ترعامرماطل | نالخ
 |دهباهصامصتخاى لعل دبا همالكق سيلواع لا ةيوضوماهن ادا | ىيبلو
 ري 1ذ [ىفنلا او د) هيجل اهب اصاخ سيل ااه ناب ويلعن مرتعي ىح علا

005 
 أ

 فلق خال اعد ثيبلاىئ مب وطعم ا نالءا ا اولا تن لولوق حجم او كمال

 ال 0 را



 للا واع د ويلع فوطعملانوكىيعر ل ناوةبسا: لل ىنياللاوصاشئالا ماشا

 نكت فانيئسالاز او لياف ]رمل |نمهضعب لوذو ىيمامدللاس عدن وون
 لبق ناابواتلا نعي اعد هيلع وطعم انوكا ين او وبه ذم ءانه لج ا
 'ئاملل تلرإل لوفامنى مث دعب لوئملار دعي تاير اعاشنال طع عانشماب
 نولش اولازت نل لوقا ىاالواو | لم ىلا فطعل بجيت كلذ هدد لاس

 لحالايث عن | لحما نال هيلعاشنالا فطعز و تويم ىلع لص هيلع شوُمعُل
 نعمالو لاقنسالاى ف فسم ا ناعل | سح نايولاولإزث نل هلو فْفاضن اويل الاقل

 نالا اهيل همم لا ةلاحا هده ىلع مهب اق رابخالاهانعم نأ تاهو انه ول
 لبقسسل) ف مكنعل كن ال عن |ىا ةداع افلا ةيضتقملا نيارقلا نس هفرعأ م حياش
 سالإو ءاوث هييرعم | لهو لبمتسملا ملحم دست لد ناله دوحوملا ةلاحلاهذص

 تلة ل د الور ماظ يلد ل هيلاراصب انماو بيلرتلا مدع لصالا نال ةطيبس اهنا
 ةرصا نلا دز وخ اهلوعم لوعم مي هت ز اوه اهتطاسب ىلع تست لدشساو
 . لاقداو ةلف اهيلعد مدت زو عةَريْبمل اسمو لعائلا ربع ى مالعلا نارهاظو
 لقت تيوس |لالدتسال اهحوواثهزاوج ا نس هو اننتس | نعش ناك نايحوبا|
 دليل ملح ريغتي نازوج ناب ليل دل! شئودو اهيلعن !لوعم لوجم
 ال نس هبل ليو مالكل |ر دص هلي فنلا نال مب دفنا ناوج شفخإل عمو
 ”ردحسل بل ييماصا ل رظن مر دصم ) نأ سوامانعم امن ةيانلا
 بيلتلامياماوع] اهاوتا "درو نينلاسلل فلالاو اعين ةزسهل اف نناهلعل
 ىلع وك نسيولَسلاهلاقام انا هد حار هلظب ل دقو الو لك رص نافرحلان اف |ذا
 لاادبالا ناب دروانوب فل الات داو ةيئانلا ل اهلصا]رفلا لاقو ىاصالاهيعضو
 . .الاععسنلامل نول! لادبإ دوهعملا نانواليعن ءل عه لمهملا مكتبا
 مل دلذلو لعفيس نع ةلو # اهل ل صم ال اهنايمالاو ساما لصفي الو هد“

 نيبو اهب مفيالك لم اعل اكو اولا نال برضت شال ير بعت الو لع في نل
 فحو ماشهو نييرصبلا به دف اذ ها ديز بُمئال ان! لاقبا] اكالن لعفلا

 ثبارالء اوف لرشلاو نظلاو لوالابارثلاو لعملا لو سو يملا لصفلاىاسكلا
 نااهقحاياوز (ةلاللاطخالصوو راقتلل ولان نوألاتغداامنل لسا

 "دباوجو عدا بصتنا موا باوج نب! لافل ناهيئزاغلالاو نيلصفشابتلب ١
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 مدر(ه/ طع

 انا هلو جم نيبو اهيسب صفو امو اهتونمعدملا لب بوصنم هد اولوفو

 ةريالاثملا عدا نأري دّفنلاواهتلصو أس لماع عدا نأذ ةرورنملل اهتلصو

 [ييلادهشانل 'ءلوذ عب عدا نلدارت عزيضفيل جوالت اقم ديزياب شور

 رحرعي ةرعم ابيوصس لب دا دل يلماز ىببا نإ كه ان | وتو
 دج امهل ادوهشو لاتقل باشا ال ناو دطعلا
 ىلا نيب بر دصملاىأب يدادب ىلع فطعاهعستاو هوه ىنيعزقتو ةأبعرسبلو
 اوي ىإ اوساناليكل وه هرواس دئتوااظمل اهلع ملفت نإوف نأ عم
 قه نزح بعت نأ نسا ىساو ماجد د اول

 | 1 مدع دنا معمعب 2 ني ل عل
 فز ةالانلع بالا ا و يا
 لد ونعزاشحالا ن اكما <مو| هلا ىدارملا لعل ملشيورش اببايرحلا فرح نال

 لعام دعب اب وجو ةريهم نأ بسنلا ناذ ةيليلعتل اكل رغب لوو ايام

 ْن اروهل اهتمالعو لوف نيضوكل دنعزوخو ةرورمالارهظن و نيبرضبل |

 00 وطور اك رروراللا] كوالا

 د 00 اللا لبق كري ماللاوا اوم ىعرلتن | ىك تب تيح
 ىنهزارتحالا |نايمأ هم ى!ولرش ابيالىردصملاو اوملوع اصبعي ن] ترهل

 ترو علف لاي ماللا تملا ذاام صو ملا ةياثلاى اساوبلومو ايام لد
 ديلونلل ةراح ام اللى ع ةلخاد صو ةراحاهن |نيعشش لا ءركذ ا ئير دصم
 لعل لوفاو ولصورش !يالرملا ثرح نال قباسلا مشل لوق ىلع اذه لكتب جو و
 ىلترخات | ذا اه 'هزاوحم دعوانهك اهلا لوخد لايجب راما يناورلا
 000 يقال د ةير ديمي اهتمي ةصان وكون ا وهيرخاتلا دنع ىكنأ

  ةحاهلسحو ا انررطسا ا ةروص اماو ةدلون ةر احاهلعح
 ُه اوم ةبصان م الل نوتتن | عصب اللا لعُملل ةبصان نوكتن ا ومب الذ ارح

 100 ءال هر اجا يقدس تسيل

 هنعزارتمللا ن كما ماشي ايدل مهوقل عشرهو نع ل
 ظ ناو اهلقم اللا ِت ١ تمهللاذا امي ف !يايفو انه هوز اح اع ب أوج اهب دوصقم ا

 اهدهب ٠

 + وجوس د



 دارماوناوهوانصاطةيسلا_ر ضر خا باو او راشاو انيس و هو اماه دعب
 عدوا مز البلف وف تيرعا كر دان ماللا لبق ىو ا ىت ةرس ابل ىن
 هبلعا ده لب مضوملا | دهر ىناهث د بز دهعي مدنأب ةدودرم ىة داب

 7 !هبراطلاقي هلفنا كيسا اهلرتتف .هزج تسر دصإلا اهلل ث درأ بد 1

 سلا جما نشل فب نشلاور يظن: ىلع ىطم بست اباهلرثتو ايرس بهذ
 دس لا ارفقلا ضرالا| ديسلاو هلوعفم نم لاح لقو كرتتل ى ا لوعقسرولخ ا
 نيئكسلا !ى.نارمال/ن اح كو اهبتىشالى لا ضرالاهفلبلاو اهيث لخ د نم كله نإ
 ترد بر دصم لت لعجن اندرو ده اورماظت كوالا نيسالاراوجأم|
 اه امديونإ لاق نسير صل لسع اه دعي نأ تر دق للعب اهتلعج ناواهلش اللا

 دق ناو !' ىلع اهلوخد_روخنالك ةراجلا اهأنر دفان ا ناو هو ميرو ده ىلع ىسلنو

 /اما نبرو ذ < د حا باكترا هسرثبك هين اثل ا ىئيرمال ار اوحا ماو زاحةبصانلا
 كل در فسع| نك] هلم ىلع رج فرج لوخند اماو لم ىلع عر دمعم فرع لوخد

 ىنعل ةدلوساهناف بر دصم كعج نافيا ملعاطونعزإشحالا ناكم| مدعل

 ةصاننأ نول 2 اه/غا2 ىاكلاو ..وداهلبثمالل ةلكومومت ميللعتو | كيسا

 لجن |ىغس الالص !ن انام نالو اهتادس ىتعاف بابلا ما اهنال ةلاحلا هذه يف
 ديعبا نالئهاهيروال لهلاب وح /تاكن لعفلا تيلوان | نالو هربعل |ديلوت
 ىردسصم يرحرد وب سم لهيس راج اجلال سك هن نال و ىش او حا ىف فنصما هلاث
 ب! ىفوصمل ا نع ير صتلا ف لقثو ىلوالاةلسملا ىف ميجرتلا نمرشلا تكسو ملثب

 ماللاسسدفننالاهلش ماللار ي دف ءبصأل هير دسم ن ولئن ىو الان إرجا فيرح ْ

 ند ىواو)ددزنلا دنع بل اغلا ىلع لج او ام دج نار وهل ير ئكا اهل
 تائوسلب يوما ىبم تشو ليصل فلو رسكأأب ملل او نول بفن ىا نوهت فيلا

 لود لاحا دشبملا عم صور سم ام يخلو | دس عل وهلتاق تلمك ل سفلا' .

 دقو هركذ املا نا سخاتل مع نوكين [بس ااا اذه ناو اهبل ماكل لوطل
 ىاءازحو توج فرح وهو ل ود نار مسا" نم مد طتاسر اشعأب ىل لعل! لاقي
 ملكك نم هب باه مالم غلا عقنال اهلا ابباوحاهنوكم حمو ازح او باوح ا اهانعم
 نوك نإر عما كس! بصق مالكي هقت الك ارب دناماواًفيْضُح امإ خا مالك
 تعيق, | لو اوه ةقيقح ا ىباوج او ارب دقتالواظفلا باوجلا ئنقياس كانه



 ويمئانح هبومدلا ل نوزسمنانج اوس عدس ذا هن

 *وكرنهستلاىش اوحبو صم اهيق د دزنأس ىلع ! در ىيماس دم اول اذاكر خا مالك
 كسا نو كتف دص دم كلذ تلف تكن! ١ ىالالاشلاوب لاقف لا خب رة فلك
 هش نزال وحد موات داص لت او|كت دصا /ندذ| | هز كلى تم الا فصتس ان إنا

 ةرورضلار غلا اصر وصتب الو + اوف اهبصن و طورشم لا هلابقتس ا/امتن امي ويرم
 اسال لاو تو

 لاجباوارلل لخدسالو مضاد! ىثوا لبقتسملا اس ىضرلالاقامارجماو طرشلا اذا
 لتمالاو 1 ا ا

 اهللانذأ 1 00 ا ا

 ارملة لهلل ار دصوق اولا عملا بستن اه نإ تريطاو 7 قاس وستل اهلع صوعو
 "له ورشو اديس هنو شبا 5! ى)لعانثنعن!لووملا ٍدرمل /لعلو
 لصاحسار كا يتيح اذا تلقول اكةيج الا ةلحا بم ةطبإل اهلا تبجوالاو لصاح يا
 12و دزمملا تنسي ن!اذس لس ىاوطيبساهنا الاي ويلعو هأوك

 . مبصانلااهناو ءاوعملأو اوقادحاو )لخلل انالخ ف ذحو اهلش هسا ا لادلاى ا
 اكو يي ههنسنم جمس اور ايل الخام دعب قسم ذبل

 الشم ونضر طا سالم دا ناو ه دعب ةرصم نأب بصائ ارل ومس نأب

 | نال هس اما تناغم !بصانلا اهأو بصانل/سيل ه دعب
 07 ن ذاق حالل | فعضل اهجوو هقيلاحئب ضعبو ممللا]اذاهصاصتخا

 يزرفادبا اذا لقت ن لوو و كارطن هنالو هربغل هد هععا الو مطانلا !لافاذك

 كتلقن ءهطخ نو ىهتنإرطنويوو ص اضخلل | م دج مكى جالا لعل شخ داذ |
 ورع ىسيع اهاهح ةدب) طورتل امشس ١ هم اهواغلا' | لا اهلاعا طركيو وف

 ا اهيركلا كل ذل وادح2ر داناهنا الا لوشلا بن ويرمبلا اه اهل
 1 وصلا هده ىثر صحب الل اهالا ن !اميرف ىابس' (اهدعنام نالنانءود
 ١ نارا هللا فلاعل اهم دشن ذا اهث نوكمنإل كل ذو امي يغلخ تر ابنرمالئوماك

 5- ؟اهبو هريغر رخو لاهالا | نيعّسروصلاه ده و وساد ارملانالاكي

 - صحا هيضقو لاعالاوأل اهالا نيعُسر نعال اى ظنلاءن اكن اوناهحولا وح

 لاهالأ اضنا هتيضفو لب كيرلا ن د |4نز (وهى لعلاةةالئلاروصلا 5
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 ىمدالو نابح وبا لاك بصنلإو مؤرلاكاذ نإ ىاسكلازاجاو اهيل ع لطس هشار |

 سس دصنلا م هطارتس | ضنغنمو وي متقتو كل ذ و نييرصبلا نعدظفحا
 ى هيلا نال ة ينل !ى ةردصماهن الروت لاقب نال ئخبو لعنال ن اهلعو
 رسبلادنع اعطت لعلام دعى الا لبلعت نم لخيبو عننا خانلا ل وعفلا
 ,لوناوشح اهعوتو ببسي اهفعشل كله |ءإر كمرلان د! دراي وهو نبب
 :اح نول نإ ف نيلاثئابوملار اس! اكلاحلا نوازصالا ىاا هبت اناربخ
 دور / ل اق ناب حح كمرلان ذ|نادسالذ نعم ةعاص ىاهلش دل كرشأل
 طبشل باوحووه اما هنا كمزكان دا اد ىر زن! ىإر دّقم طرشلازحادع
 اهلع راطسبإلو ةرادصلان ع اهدزعال جروح كلذ لثمو دعما ٌتبح سر دقم
 لعل ووو غو ىهلوقو عمال ةعانصاه دعب اد قلعت وهز طبملا ناد

 وهو هلبت تيبل اىف قباسلا قلل كوبل اوم ةيطوس اللا لارا داعنل
 اهلسؤ يمل او اهل س ذو اهسن ىف انفلالوغت سمو! كاصقارلا برب تفلح
 بحت 5 ة د سب بزعل دبع جدهإ كن أ كل ذو ىلو اهلا دوعباهسو

 ه باح هاطعاو كلذ لا مبجلف كل ان اكنوكل] اك كطعا نع نش لافذ اهب
 ةطخيرن/ -ىع ةديصُنلاء ذه ف هلوق بس اسال هنكلو دحاور بغ لاقاذ]
 حم ضرس غار بشلن إل دب هن افا هلو بث يحل دبع نم ىلا دب اس دعب لهما
 طرشلاب او حو قباسلا سئل باوحاهئُيت |١ ن ذا ةلجو زيزعلا دبع ةباجا
 تكلاكوصوافو ليرست !باوجو طرخلا-اوح ولها غل او لعجو فو دحي

 هلاق ابنك قبس باوج اف سيو كرش ىاوث اذا هناوهو ةروهشس اة دعافلل
 قراصومااه دعب عراضم اعقبالو لوقا ضام طرشلان ا!باوج امري وانميا راج
 هراذىذلا و اهلق امولع رعب ع عقب نانوالص/اض دعي ءر اصلا عقبال ناد

 دقلاو ديقلا 'هحوبم ل! عقيالو ىلوذ ىف ىقنلاذ لوالاوهج ا عقب لب هلوق ى
 اهضوااكل ار كا قرير ذا ضقي و نخ نم ءركد اين ذا نو !اذهاعم
 !١ نلط/ءافو اواو اهم دقن ن | معن ”زث دشئ شه نبا نعر ماع ىو قبر ظن
 نيب لصفلازاوج مهشعبرصوو اون والاب هو ديقي مو فطادعل اهريبغو
 نيصفت ن ذاو/كسمرل ال وحن د ,.بوصشلا نييرابوحواه دجي نا ؤرزملا وا

 ارملابه ذذ فالخ ةلسلا ىفومرلااذا دز ونع لوجتملا مدنا ذا ان



 اه او لاول هاضنكا ناره زجياو عدرل ا زاحو ى! ةلئ عاهب بصنااز اج ءاوتح
 ن /ليئاذاهناقبقحت اذ نخل /ن لاق هبث مالكلا نال بصنلا ىلع جراشلارصنق

 .لوطبو تمزج باوح ا رع نلعتلا تر دنت نان كيل انسخ ناو كرذا قدرت
 مرؤنل بصنلاو عفرلار احاعم نيتها عوااوشحا هعوفولن ذا لمع
 ىهشت /لوال/ ىلع فلعل انالو/!كاتسماه دعبان نال بصتلا نبعتي لشو

 نذان [ثيح ني برم | ار ظنلا ف طاعل | مدْقت دنع نير مال ااوجوجوو
 اهيعر اب نو[ث يحرسو لحفل ' بصتنبف ةردسم ىم لمس ةلج لوا
 بث طسوئيوه ضحس مالعل|ضعب فطاحلا طبر ببسب اهلا ما نم
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 ظ ةسلعفل لع تعطعد اىبلا نسحا نذأو موب دز كل د لس و طرْسلادْئفل

 نخل افدس عرصاكس رابتعاب سصنلاو عفرلاناحؤ يسال اىلعو !!لخاوالوف تعقد.
 فاح ضخ لاث اذااماهلبف املا تن بةلام فتس ار ظن | بقسم |يؤاضد

 كب ملكتلاو مالا هيجي ىفع عقو ماركالان اكو يركن ذاو تلقف سماد /
 لاسقتسالا طر تس | ىف كلذ ىلب الذ !ىش وف ول | ]كامل !بصاوم نال زو هررخو

 هنأف ىاثلا طرشل الدق هريكذب نإ يغب ناموا ككَذ فالخ مهو ااسوإ ,ةنذاىف *
 ن داو ]سطس مهفولرتنالووف كل ند لوالا طرشلا لحب مهمالكى روك ذم
 1 وهتاهربحو نا جا نيباوشح تعقواهنا عم نذاب كلها بصتب|ريطاو ا دكه
 فناتسا ث هوخلا كلذ عيطتسا ال | ىا نار بخ ف لج علو ومو ةرورصأما

 قزح حقب ناكناالا فاتر الاىفلاقو هب واو طرشس لي صنلا :ةرعبأم 1

 ربغب هعشر ىملاو مهمالكنس لجو راك اعماههنوا ةيئانلا البو !:ىتباوح ا 1
 ىلا بلعتلا اكناو مهسمد االريغب هعنسريمللو ىهمالكنس عياد |
 نيئلانذاش اب نب جا نيره اًطوصو اشن اي نب فانك سنلا روح ريغ 3 "|
 اناد/ناداطلاو شويسلا عصا ذل روزنلاو عشلاءانسب نيديجلا لادلاو ا

 نذ اباوجمهبير ةيجزملا كامرا ةدعاق وهام ىلع راو ال اك ةحوتشم هم |1 8١

- 9” 

 50 باوجت أنص نذاو مستو طرش عاج ةدع افلاوهامرع فز ل هقلا | 2

 الق نايحوب ادازو كيرلاتسادبع أ ذا !دنل ابل زازا تاودساسك 220 0
 ةنجلا كلح دب كل هدب هي ن ذ اوك اعدلاب مهين لصُملا ذا شاب نبا نع 0 ا ْ

 د !دلاىنوا ةحج ا موب ن داو رد اورام ا ههبشب درب هششسو كلقلاب ' ظ

 ش ١ ٠
  1ا 9 0
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 يابس دع هبالاف مي افلك ذا ولم رجفلا لوشن سنا هافاككل
 للا نالطب سانقلا ناتو لصافل | دوحون اها فعشل هؤرل ام اسمو بسنلا
 ىكنبب لسفلاو لعلا نالطب ىاسكلانعم دقتواحو جرس ن ولسنا سسرئاالو

 اهنا لحفل ام لاصنال هير دصملا كاضنق 1ةدشبب قرتل |نليو ءلوععب لعفلاو
 ىرليفو ههبشو فرظلاب لصفلازوجنالمناروهلاو نايحوبا لاق ذحاو جا
 رظناو اهدعب اين لعل ىلع عمن ذا ىوفسالكلكلا سرج ون و ةهبجوت
 .ىيرغلالوعمن اكولووا نذ العئل الو عم فرظلان وكي نإ هل سما ةروس له

 اساله له ىلع مهضعب ليذ لا ن ذا اعارزو عجاربلف لوالا نقب ىضرلا ىف

 . لاو ةنعوشملا ىلع لدت عم هلكن | نشنال اهل وخدم عم لس الئالجنال نا
 ديزولا عم ناطلسل | اج نولوقيالوناطلسلا عم س رولا اج نولوقي مهنا ىرئالا
 ناديت لب هيث مهو نملاك الخ اه دحو نوم (سنملا ن!ةرابعلا عمونالذ

 ملل جرم مقاول قناوملاوهواف دع ام لصالاو ع اوضعبسملا
 ' اهن اف ةيسالان الجرم هن افاضبا هريخيل هحارخا ىفانبالر كذا جارخا حلا ظ

 ثناو نناوم ىف بط هلل ارمّصو كلحف ن! ب رعل!ضعب لون ىملكتاار يصدر
 للا اوف جرخ اج اة فوبسل لوقمرخإلا اه ةقوبسلا هلا
 ناض مهاوعدو |دتيبرخاث نيداعلا بودل .كهلا نإ مهاوعدرخاوونخ هلي
 هدلدجلاةلجو رقم ناشرسم ىف ةلماع هو هلقُتلا نم ةفف ناووبلا

 ىنعم اهيث هلوقبو مهاوع درخار بخ هربخبو ىو ناشر بح اوا ليلا نم
 ى هدوجو مدعل ل اهبل لوفل اندر ح د وحول لعد! ناولاتل فوك لوئلا
 ىو ةدبإز نولت ناز وح ريسفتلل هيث نا نعت ال هدوجيو ري دقو مهمالك
 ىلع ىذا غو ىنبم امرا لاق لوقلا رصدعب ةرضم نول اها 0
 ليسا لاف ىلا انكش لاق عيرصلا لوقل مدع طارتشال هةيصنقملا ةدعلا
 نود لوئملا عم هش اعةيريسفتلا نإ ى!ضنختو ندملا لوك دنع بابللا جرش ىف

 اجلا نال يسعت يلا جاتختا/لونفلا برص نال لوملا ٍيّرص ىإ وصئ امو هيرص 3

 ن || دوغ كلكذوك هلجاهلعرمتانما هلوقيو لوعلا درصل الوعمم عقت
 هلوفيوريضفتلا فرح كرنو ا ىابنابتا)ا بختلب اجار خانمدعل ابها
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  لصيوئاباوهورامولااهعدتردئاذا لعاب وبلا تبتكو كراج نرتقت او

 ناويلاانبحواو ملوالو وموا رسوب /ىلعال! لمد الملا حن الن يعضوللا ف
 لعفلاةرسفم هن ارولا لاق ن لل بارعالا نءاه نال ةرسفس ةألا عنصا
 رهاظلاو مث انلا لا روكذمو | فو ذي لوعممل ةرضم اهنا لاقذ هرثع فلاشي
 ىهتن[ | لأ ة يوصس نوكتف ةيلوعفم قلعت انضاهاهب قلعتم قلعت اهلا نإ
 هسزاحجل ا ىقؤذيدانلا نعازاسح/ جملا ناكةيتيقوتلا ىا ايل ةيلاتلا لوف هلساتف
بان |ونامويو هر دص#لا ةيبط ناك زوالا خصم ىتلاوعو ةبجوم او

 نع كو

 ظ ' حلال الو اطتنوطعتو ىلشيلا مقرإل تسلاو
 ناك ده اشلاووش نينقفب ملسلاو قرواذراصىقروال غم قريوتلا رو

 علم ئورو هرورج وراه ا نبب ة كبار ناو يدل رج خيش

 اا ذو ذيربضو ةلمأعو لمهن اهي! ىلعاهعفرو نال نس دفان أب
 م او هين دهاشلاو ملطمرشلانم موي كل ن اهل هم اذ لول نا يفاو لوف يبل
 رك اونا ذهن !نس ةفور حلاة دع اقلاوهام ىلع حفل !باوح ان اعل دلوتو

 .اطشلا نيب كد ىف قردال اهنم قباسلاو هثبدحاو باوحاإ ا كانه يلو جيو
 طرشل او ليهستلا ف ىك اه نب )مالكبرطضاو ةع اجذنع هرثغو ىالتمالا
 باوجوعمغ | فو دهم سْفل اباوج نا ىلع مزاوح ا هم الكل دك ىعادنمالا
 2 ماو لهم اف لوز يشلا باو حاهباوج عماهئاووللاوجما نإجسقلا با وول
 ىدعي لعات زج ]ساو املا مطاعم يخلو مالا معن لجلاو ةلوانلاةاطاحم ا

 |. ذقن لهقو لجرلااذه كرت هنا نعلاورم اعل ةفصرم افورماغب قلعت | ة جلو ناسخ طاحمو هاطخأ ذا املا هرئنس ةيضار ةشيحكل وعملا
 *ما- حاج ىلا ىرودعمونو ساهي هسشا خل احىل!لصو ن أى اهيث ن طا

 م نأو ,اوؤرصاط ثيبل اى دهاشلاو قيرعلاة لاحم دهو م دس نم ولو اشيل

 ] نسر عافوساقراولاو هسم لو ان :

 ١ عرخي ملعلاى ال جتسم ناو نيبتو نقينو قفخو كوخ ملصلاظفمب نكس
 | "؟ليعر هبصانلا عونو زوج هن اف هريخر مُلعلا لوا ١ذا امركذ امي ما حلي بسممب
 شالا جرح عرخ مالعوشال لاق بصنلأب موقن ناإلا كعامتسزاجاكلذلو
 الكر مهضعب ةارشك نظل اذعمب نو | موون نا كيل غر يش | كلو ىر درج
 ا ظ كبمولو عر اضملاوف بصنلا ل4 ىا تلهززوث بسنلاب هجرس ال نأ نورت
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 دراشلا ولف يمت !قفحت امولعبرهش ام دعبامنا
 هب ردصم ىهو لقتل | نم فن صدا هضول !ةشالث صو خليفُسلا نم

 امهشابلاع قود ناشر اهم الب ةيطلاب لمست مه ذأ وان أك
 ل يلا جيت ويست اس اي وسلا دا سيدلاو اني
 سامع ةقوبسملاو عضولا يبان كن ناذ عر اضل ةيصانل !اهنوكليقمال

 ةسالكن مز دس اذهبو مهلا ةمالعلا نش ةررحا ذك فمخاهنإل هشولا 0
 نم فطحل صاخلاو ككل كسيلو كهاو هبصانلا نإ,هلعل

 اهباينالث انالو قش سلام ىلع اخدت ةبصانلا نإ كل هااماو ُهلِصْنلا
 اهباق قفل فالك ققحتل الاعب ادعب هقتا] ككدلذ لاش تسال لخدش نأ
 دعبئئارلاةففحلا عب ثسبلو طسونللاى ل اقو هنوشو سلا ددكات طلقت
 اجيللةبصانلانوككملعلا عب هعامجا عاننم ل عراضملا عملا ةبصانلإم ملعلا
 ىلعالادملعلا ولو نفحت امولعمريغوه دعب ام نا ىعنبلا دلا لاو

 فقبل امبير دصملا ناب بصنلا لحمو لاف ثيحبشلا هب رصاكاضي/ انا
 عراضلا بصل مل! عشولا ةسانللان) انو كد[ هسره هنن اهلا )الط ٠

 كانو ليبو ىا لا نظب تقسس ناو[ هير دصمرمالاو ىص الايو هب لاصوتو
 /ؤق نانا كفي انوكتين تلحس بن لها نام ننال

 طفل نان اكنلتلا ظفلم نكي ١ ناو لوف ةمهكلانيعتو لصفلل مئلارخ#
 يرى جو !ءلعلا نس بيرل باعلان طل عبو رعتس /نكل الثم لعلا
 نطل لك نأب هبوب وانلاىا ملعل ا ىر ن طلل الج) ورسام معاك ةراشالا
 ى) جيراوصو ,لوتةهلاسلاوراهدالا قيرطنو لو ملعلا نس بيرقلا'بلاعلا ىلع
 بصنل/نيعت معم ا مالت مهن |ةقنمهمالك ىتشلالاو لصالا هنال سس ايفل ى
 مالك هلشمو نطو | ايا ع ف هنوكسسايراع نال عقباسلا لعفلا نآل اذا
 نال نيهجو ىلع نرئتاههنعابرام ن الذ امنا. هبلع ضرتعاو بحامجلا نبأ
 الرايب اجرلا لاعبا ةتدز الشادي ناطقا ةضاراوسل

 ىلابوج ايام نك طناو ةبصائ ن |نوك ياس نال ن اذ نوط ىل اف نه
 مهرج نس ب | نمولوةنايحوب | مرسفاسهجول | زاوجيو كبعس مهلا
 تيبلا ول اذو دعاس ذ نت ابص نب ضعب ىع فابهللا هل فن غخمل ا لاق لا
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 نقلل

 موي



01 

ْ 
0 

1 
 بلحلا عجبطخ عراضم ةليهمل!اطلارس بلخير انركبانودشو سيفا هرمإل
 ىاننآيردصم ٍنرحابهنمالن !عباجةييردمملا ىااهتخا امواع الاوت
 لى نود ملحلا دهب تصتخا ملاعق هيلعو اهب لاهال| صاصتخا هسالكرماظو
 الج نإنس ال د بصن لحن ام املا نارضت نا ,نف ةبردصم يحال نإ ه4
 | 2 فىدنعةعن اعنصتواهلجي فخي ةجاحالهو ملف هلوت ىف ةجاحنسو)
 ١ نا راةجاحي قع دياع دول !دئبيربخهؤر لاس اوادراهب
 | ١ ةلبقتلا نس ةفدخح بلو كوالا ن ده اشلاو شما ف مصل! لاف نارقت
 ٠" كهتلسو ةبصانلان )طع سس عن امال هنأ ضرتع)و اهبلع ة وطعم ن المدن
 )كك ىورامونع , كرصم ىلع ردصم فطعوهذإ اهتلسو ٌةْعْفْحلا نا ىلع
 اذ ن اف ةيصان انهاس لس نإ! ةحاحالو ىيم امري !لاق تشمل فا ذك لا
 دل دو لاحم عقرلا نونو ءوفرس لفل لب لحل يهربغو تش اهل كحتانثا
 ١ ١ فورحلاويغملا ف لاف تش رم! بارا ىلا ىادالو لاق نإإ | اهظنواشن عج

 ٠ ةئالئاهلن وكس فاول! دعب ةئاكل |ام كو ىنعرلا فو لوي نوروثت اكةياورلا
 ١ نالون قلعت ام صفت الذ خا نورمم ةلجن وعم يبست اهرحا ناعم
 1 «انعبو /لحف نس ول دبال لوسعلاو الوصممر وري نوكأ كلذ بلطي اماراحلا
 :قتلاوبش مكمل ع ىلوي نونوكت اكمالسلاو ةالصلا هبّلع هلوؤ مسيو لاق[!
 :وك نا زوج وشارك ذ من ةضوركما مهل اخى اهوركلما مهنوكم ةصورلملا مهبلع

 ١ ذواامجاوواازياحى )اب وجووازاوج امإ ل وزة ببر دصم حهيُس | مو هوام
 وبال اق ةعيرالا عمالا/ بصل | عهجب لازال ايزو راسوحو !ذدواراوح

ان لمفم الا كلذ ن طاوس ى) لا صلاخوي ايل وتاهر سعي زوكتالو نايح
 

 الع َلْوْس او | عبببس لاو ةرعاما درر سم لاجر الولو هلومل دصمر شو )لكم

 ةييلاوعب فونشلا ءالعتلا ليوان سيلو لاجل م دوطعت لوساف
 ه !رواثم كارد !نع بخت الوشإ قيقرلا بوثلا دارلإو ر دضم لصالا ين نيافو
 - تبىديعلا عيشوكردسلا ةلزس ل البزنس عث رزوج:بوصسرفتكل وز
 | نرتاح اى معلا لاقو هريغر ىبعلل ابن شحم اهلاثا ذك هاش نا سيريخ
 َ نسرل|بحا ة ابع سبلو يعم ار يصب ذا هب دسفي ىعم ا نال هئرلا نوكنال

 اقلط ةابعلا بل ناو كلذ دارم اسبلو ىيعرقتو لوقتمث ودشلا سبل
 جه

 حا



 واولإو بحا نيبشل نبذه عاذحا ناد ارملا لب فوفشلا سمبل اس ىلا بحا
 عيرلان !تبار دف عب ماهو مدقتملا حالا عكست ار دس اق طعل
 ١ |ذه ناره اطل او ىهتن [رهاذلا دبع وسل عوبن مزال بصنلاو صقملاب لذ
 ن | ىلع لب فانينس ال! ىلع هذرل/انييدتاامهن ا ىشحماو ىنبعلا هلافام فلانخت
 لسخ بح اور دسم ةلزنس هللب ردن هلش ١ دثشللا ىلع اذ وطعم عملا نولي
 بسهنذل [ىعم ىدوبادهو هد اضالاو لإ نم درج ليضفت سا بح! نالامهلع
 فرن ىلع انارتاشو) تنكس هر ثيبر دص :حارتعم هقول دوؤوتال ا
 ىصراو لاوسلا ضرتعم اوا لباسلا فوذ ةاشسملاانلاوةلمهل نسل اب معلا
 فوطعير دسم ليواث ىف نفر! ناوافلادعتازاوحضر صم نانب وشتم
 لعفلال.و انو سيل وقونوه اب |ىاضر ائرتعم دون الولرب ذثئلاو عفو ىلع
 ىصهو هن دل للدرل ترسو ارا !نوكسو ىو ة انشا انل ارتب بر هج ارئالاو

 نب | سا ثيبردصاعبلس ىلتقو ى لوف ويددلو ىذلاكئرلإ ودبس ىذلا ٠
 لتقلوععم لجر )كرب سورفبلا نف اعاإ سمير وثلاك هك هذا هر دم
 ةريصم ناببوسنم هئيد طع لتقل |لقععر اضم لقعاو لع انا ناضملا

 ليواثو سيلوهو لثكىلعدوطعمردصم ليوان لقعا ناو مح دعب اراوح .
 سبك هلم لعفلاوامو نا لولح مي نال هل !طرشو السماع هنولو لعفلا

 .., لبكورفبلاروث روثل اب دام او ناربجر وشل ابو ىفخال العذل هلم وآن فشفب
 2 صيّررا رشلناكامو هلرقسسدا هلع لام اولعي للا وهو يطل روش
 يا اي !ودلا زكي نادل ٍصامو 3 هنآك باج :أرو سوا بجوال اهدنا ميكي نأ

 ير نيالاوح/ تعور داصم لعل |نوئشف السر بو باهي ارو نما جييسوأ ايحوم

 2 .. اعاسإو/ لبث داك ب وخلا ءارو نساساو نيه ايهرسا5 لاسر الو ىجول !أم/ لعافلا
 ظ ' بادبارو نساعاس او ا ابحيوالا هدد ا ىلكي نارشبل ناع امو شو | تدع ارو نم
 7  اضياروجو ري دقتلاا ذه ىلع الطب الو عفم اهسدحإو لك نوئئالأسراوا
 9 ' اهكعارو نم عيس نانو | ىحوب ننال اهدنا هلكت نار شبل ناكاسو مجم ا توك نا
 0 ملم |اماو لبا فرح هةطس اويوب الو حمم اهنم لكن وكف الوسر لري نأب وأ
 ّئامشتسا|انهه انئنس ال! لاكنس لوف اموري دفن لك ع عرمم نش سوهب
 ومغم نيف ىلع دافعا مدعل ىوقب سيلف ل وسل 'رهاط ىل!!رظنهطفنم



 مسلس مسمع لادا يمص“ -

 'ء الاى مزجافلاو :

 | هيلعزع هررك دما فطاعا ا دعب بمنل !بوحو مما مالكرهاظر مالكا
 7 فودجمادتلريخإعفلاو فئاتس خمسا باوح لاو لسرب واى هيرلابةارئلا

 ىاولادعب فاليئسالاو فانيتساللوإ ن وكلن |ةمزلبو سال! ىلع وطعم ال
 تلقاذ ادكتالب | ملا نماس الا ماكنت

 كقحكيضقيوهوا ىعلاف اننأش هتلعجو كقح كيضفبو !١كيز ملا

 هلو كيضفي لت لبق هن اع هنرلتولماودمزل!!وس ل اح لك ع ىيضقيو |
 ١ ىلعافوطحم نوكيا كلذو سا هلوشب دابرأ هب هلا سلا خداونب عضو

 دريت ولوؤو بصن نم ةارؤ رك دك اهارحأ لضن نا ق6
لا قطنتن / انا مهلوقو ملي دهبو مكن يبنإودلا

 0 ظ بسنل !ناف تكسنو ! و

 30 تلال علو هلبئامىلع ئطعلا وهام إو ازاوج ةريضم ناب سيلرل ذايث
 ١ ردصم لع فطعلا جورحال ور هاظ و هاكف طسلا باب نسمولعم هال اذه
 ١١ راعاوبو بجت هناف ىدارملا عصاكملاخولوقي قياسل امالل !سخهوتم
 ١ نسحااهطالا تاع د جلا عرس صن لير ساجر اصالان اذ انتلكس فالذت نأ
 هن وكر وذشلاٌق دش اذلو (هيرصدنولب الا دمتي جب عاما اذه انال
 اهبارع/ل قنا دتبم ل وصوم الازم بضغين باطلا لون كل 5 حا حال (هنرص
 ةلصإو ةفولعب ةاهدبز بضعيو ىلا ةروصب اهنوك ا هد عباس ىلإ
 ٠ لاقوزستلاق !لكا د هبملاربخ باب نلا و طبام ل ٌةَحمانلاباهفطعلولا
 ىهاياه زرت لا الر ظن حو جارخ اقفال جلا فطع س ناك ا ذإ |:

 اابأر حاشلا لاقو اذه هلم انف هللا 2 سلاخيربع سا زعدوطعملا اعفلا
 | مياقوجن وكب ثبح هيئاهيردت اذا ةصلا | ةيسالا مج نانهجولك لعانلا
 | ىف هدعن لعفلابصنو رب دقتلا ذم ىلع كَ الث براعو لهاكم لح
 براص لجير نس تبحي كوم جعبري دقنل /"!فذهوىلع ءو مصركب و لضاتىنبدتلا

 فطع+ انس محم ا فاهبث فطعلاو اعنلاةعم ةهجيرخالاب بمنل اب هتشْيو
 ىعمىطعي ىذلا جالا ىلع فطعي عفا نام دشن دو لعفل ىلع عقلا
 هسيرفيءاسشعإلا كتب هزس حان سي هناكذ هلشللالاعاو ءانعلر اها ملا
 | 0 هدحلا وق اعجب عي وو محا تسلا ع
 لغافلا جبان لواثمر دصم ىلع كوطعير دصف ل ران ىف لعملاو نا لع

 عا مجسم هنيفاطبل> لج رسب جيس عب 4
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 الو عبردصلاه م سلووب لعفلا نا ايسو ثرملا دعمت الد اعلان

 غوث بازل ادب ز بضغف ناريطونم نوكي ىذل اهرب دّتنلاو نو ذ# نركأ |

 وويلع ودنا اصرشلل ةبالا ىةنعيرالاءاقجإل ةلعم دقت ادد كرفغبل
 - ليهستلاع رش ىنايحوبا لالا هبت اعلل وال فذ هلددلا ننيحكلْذو

 دثو نييفوللا به ذسوهاماو نيبرصبلل ابهذس سبل ممم اهركد يذلا اذ هو
 يي لع بسس /مالاهب | لع كلذ نؤيرسمبلا لوانو شفخالا ل! ههضعب هارع
 اقتلاذاكن أو كل ذل طقنلا هناك اودعراصوئوكة طاقتلا نعال هاب هال اى

 : زا ا ضراعتتا ذا هنإ ئسح//لصو اناا دبج نولي نال كدلك اما ةقيقحلا ]

 كارتشالاى ا نما هيف لووي بولا نال كوان اهلا ناد د تم نعل ن اصور
 : لابلعتلا مالى اهلخد هح و6 ديازلا ىهو ديك لماء كل (ُ سيار

 ر اهنا مالل دعب بصنلانوكي نإ اريسلاو ناسك بازاجاوأز او ريم ناذ::»
 أر وهج ا بهذسو كَم ىل تيجوخاهرغباهب قطنل ابونا

 هنا ضتال

 تيباسنلانوجالو الباب ماللاىااه دعب +. :جموللا ]صرع قامراصا تس

 ىا ةيفانالو نوئلاءام |بجيو دار الب تيجو الس تضغوخ الون اوصف ن
 ىانوطو ماد جلبقتدم ظفلتلا اف نيمالءازجا ماركت, ا هبحرحم باقة دياز
 هن اوخاةيقب نود كل ذب هصاصتخاّ الا همالك عبور راش او هاكر هتان

 لعناكو مهضعب ءزاجاو صعب الاجا ناو عيسي اونال ف بابكاهريغنو دوريصاي
 الف ص ام+.؟ى ماله ذه نالدس افوهو ىنسركتل ديحاموخ | عف هس دقني
 لعفلان|ن ايحوب الاقى هدلارمغيلبىناس لوقنت ىلم ال نالخ ل عفيلن وكب ناروخت

 . لم ال نالخارغ سيل سم !ديزن اك امزوجالك شب اد يقم نوكما) ىننملا

 لوما عطن اندوغيلرادلا ىف دبر ناياس وج ناسز نم نايولو هرهاطو

 .تاناكامزو الك ضقنب م امموا ابى فس, «ملب ىفنملاعراضملاوه ىنحسولو إو
 ايجوبهلاقابع ١ افهم ضيلالا در اجاسوحت مال عيت ةزوخيد ار عبزشيلالا .

 ىذل انو ناره اهلقام ىلع دو لاما عم طل« ويلان /قرشلاو لاق
 ىو نيبرمعبلابه دم عع كل ذو اهد ياس ين هيقن نس مزلش مالل هب ىلعتت
 ىغشنيالو ةصاخريثملا'ىنتذصيل طزاجاموخاهدعباس ىلع طلست لل

 وصرموهال |



0 
ٍْ 
 ا |

 ١ ل[يل ا وشم لوزتل صرطمناثناو ىا كر يعةارقساهبوتنلا دعب دوك ال عرفو عرد]مملا] دس او ىوق نالخاهيضت م الشنل ىلا هيقن لانا 1
 _ملولف لا ويلا دنس اا وم ةيطرش ناو ىل م ال اهنإرهظنس او دخملا نوي رظنم 2
 لل ورع بم ذيل دز ناك امونح دوا مال نكي مدحول |كلذ ىلع |طسسم نكي دج

 راهطاو مالا ف نحسب ودك عب ز اجاو مالل اونا نيب موتإل فوسونيسلاو 15 ظ نانيب عال ىقامهسس لفل ةقباطلاو دار اف ةردقمالو ةرهاظا| نامعم سيل 2 ١ و زعفيفوسو | لعفيس دير ناك تن |عفيل 2 زن الام ناي للعب وجور صنت كي” ستح
 نإنالّيالا فة الهنا بيجاو ىشفيل ىاىرتفين !نارفلا | ذهن اكامووخ نأ

 مقتسلا صتخل اهنا نل طقفب ديضتل اب عرحو هبافنل ىلع ل دن يشل ول
 ] اه ذتاهنكوه ملا تفنداو هنالا و يلق اههريع تن ذالو موس كلذ و
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 لو فيردسمملا عرش اةر دصم ايد ؟ناشلاو ر دصملا لن وات قاض دعب او
 ؟كرقماللارب رتل ىادالف ىورتم اىعبانهنارقل افالاو ىرتفملازعبوصو ٠

 ادهيوراكنالا قل طم ال هدر عن امر اكنال ا ةنضللا ىف جلا نال صاخلا مجانا دا داخلاب
 نائم لوقت اكن كرست هنا مر ثوغنلا مال اهينيمهستباوصلا س امتلأ نبا لوف ع دس

 قلعتتالف ة كبل ىادملوثللماللاو رو بوصنملاىل عطا سمو تسلافموقب دي ز
 صان هب ةر اجرب مه دس ع صو فيلق قلعُسال اراجن اكول ارل نال ىتب
 لعفي نال ام لعفيل ن الام لص) ن مص دنع اهيث ديكو تلا جيرو مه دع اهسفش

 درح مه دنع مهن مياش ليز ايقابلا تلح !انىفنلا ةيوقتل# دياز ماللاتلخدا مث .
 اوعواحالا رحل جن ة دبازلاماللا نب مهلوق ضرتع او هسفب بصان دوم دباذ
 ةلبائرهظنو هيكل ! هده نوؤسال مهلعل مهن اب ببجاو لاعنالا ف لهتالاح الا
 ىلعز وكاله ناف لكايل اعل لحي نالام كف كوكل و ىرصنل نيب فالجلا
 ل مالل) نال وكلا ىار ىلع زوجي اهلبق انف لععبإل نازيح فام نال ىرسبل !كار
 [ناهتلاقم نك ورغم !ىشلذ ع دول نيشوكلا دهشبو اهل امثل عل ! عش
 / اللاو ناكربخ ل غفل نوكى عى |كلاس نب! هيلع ىرج وب اعمال ايحلاتنك
 وق. نر 6 دياز ةراحماللا نوكت ناويزلمت ىلا لوفي هنككبو ديلوتلل
 ُة - للوم تيس [دهستنلا ىل وحرس ىف لاقهنكل هدلو حرصوبو ة دلوماهبا
 اهرعرلعقلابصنا نكي 6 دينار تناكولذ /6 دياز اهالال اهنبو د ماللا يمل



 لمايبلف نسيرصنلالوق ئلاذغالهلأق املاقب دّمف و عتن !لعفر نالاماهوا
 هذجلا نير دسم اد رابخالا هزل مالل دعب ةررقم نإ اك !١3 تلق ناذ
 ناو اج ةئ+لانعر دصملابردفملازعفل ايرابخالا ن أب ببح از وهئالوه و

 فال نامزلاو لعافلا ىلعوسغبصب لعل ةلالدل اهتعردسملارابحال ازخت
 ا يالا

 ثاوح لو رمملا اقوا ذه هول ثراع ىلع ؤخنال ف ذدحمالكلاىفن وكي نا

 اتشسْخاازو كس هنارورهلاو فرظل |ىف انلوؤكلككام نم !ويلابه ذ ام نول
 ربما قلعت دعمرج فرح مم دنع ىيق ىا اة فلس الله ذه ناو + ل

 مصري دعتو ة دياب تسيلاهن !مئتقيريملاب ةقلعتم اهنا هلوث ىدارملالاَق
 دوست ةدوملا نان !ىووهتن المال ةيوغم ءدياز اهيا تقي اديرم

 ١ جورصبلا دعو لا انلل اهنولمجم هشوامهتس هل ب ةضح ب ذعمالو ةضخم

 را هطكشتسا ةيفن نم علب ]هت ادصقوفنو لعنلل !دصاق ن الامل صالا نا

 بسأل عنة ادإو ببسل غن نم ديغتسا اًماو ماللانمدد تس ديكو ناب يم

 مهاواذاشو ةرورس كلذ نأ اولوقي انا نيفوكلل له يشل اله نكت مو أر

 كلل ذلثم هضاومةسخ عفو هريس جويل ثيحالإ بخ ]عدل نا نوعدبال
 ةيليلعتلا دعب ناراضابجاولار ازمالا مك ذي طووحيراش هزفاووضونلا ف
 ىل غل !علطم ةح و ةمدستملا دولا مال دعبر اضالاوهو | ذهاه لها عوف

 الس ةاجو لزت نكست هاو هنأ هوامش يلوا اجلاو يل اعلطم ىلا
 لماعل نيب تلصف (للف هل ةددسسو مالكل اب ةقلعت اهالةيبنجا تسيإ ه

 مدق هربخ مالسو | دئبم صو لزسريطلاس لاحلاهضوم ف هذا لوهملاو
 نيب نسر دّمل !ةليل تصتخا ا هنالر سر علا علطم ىنحيو !صيصخل هيلع

 ل احا عاهن ! انضعخلف اهراس لام اهل اجري اغنل ةنطم تناك لياضغي ىلا يللا
 روم هنوللم البس ةيلعال ىلع هوغتري نازوخاوه دب افلا تلصخاهريع

 اطو سيل |علطتن )ىلا ىإ سسهغنلا علطن تح ثريسال وهدي ز برص لوما
 عولطل اببس نولس الريس نال حبب هيد تح نوككن [لانللا !ذ هي صييالدنا
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 ةقيقح بخاتم ا لنعو راج مهضعب دنع كلذو كغ عع ةراثومل رسشلا



 2 ىزلالعتلانالاهدعب ام محلا اهتن'لشتز املا ةئالع ىف لتخاو فعضو
 2 وبقعنو ةب اذلا دوجوب ىهتنب ا كببسللاو ءازح ا دوحوب ينشب ببسلاو ه
 د!دشمالاردصلا لّدخا ثيح ةفيقح ةياغلل ثج ناولكلذ جولدن أن دصسلا
 يد
 ن اب ويف شقونو ايغملانس ةياغلا ٌةِلْرْنِم ىلشأم !دوصتماه دعلام ن ولى
 مصقمرإ سارلا نافذ هوكو اهسار ةجةكمسل تلك! ليل دب همت تنال ةياغلا
 دادتمالا ىلا اهلبقردسملا ايصبالن اب كل ذو ءلاسزل سس نكي مانو ةلخ ا ف: ممقلبإإ) ايضفمىاهرجبامل هلع: لوالا ماسهلا نبأ ل الأ هحوتس او لكالإ
 هعاطقن اورد ملارمالا كك ذ دادتم ىلعاليل د اهدعبأم لسيالو اهدعبام لا
 لوخدلان ولي اين د1 ! ىف هر ار قيس او نيم عتاشلا مالسالاب دبر نأ معن لامع
 1 (الآومالسال!ببسر مال ا خنحل ال خدن ةح ملس] وب ةياغلل > ىحو ناهس

 ماو يالا ق ايس' بس انل 'رهاطلاوهو ىفت نإإ !ى!ةي ال قلعت اما أولت اهب قلحتماهررجرحم لعفلاو ناو رح ف ح ىنشفن حروب ةنجلا لوخ د ببس
 ٠ باوصلإو زنلا اذكتاالا ىنعب,ةليلعتلل نوكق فت كدا ليلعتلا قلعت

 اهناوم ةراجاهنوكرضبالو ىفرعس اعطقنم الا كيسل !ىنوكلعت تكوالا
 هلق و :اميرجلا دنعالخو اش اا شتسالا ءدافا عم تسير جا لع نالالا نجم

 دإلاو ةدايزلارهو لضف عج لوضفل او اطعل [ قلعتم لوضمل ا نمو سيل سا
 دوحلاةحاشلاو سيلك ةحاسو ىنموللا ماتخالامهولاملا تادابز
 ادايز نم كاطع! نإ حم او سيب قلصتم ىخيرجإ < قاليؤاتس | ل عفلاو نأو
 ةنءاذه ىلع انستسالاو لاملإةلف لاح ىطعت نال الا ةحامس دعرال كلام
 ٌةذَلص كي دلو ةزوصويو|ةلوصوما كتبمامو لام يلق كيرل امو ف واولاد
 دوج ىتح فو د ل ادوجت لوععم نم لاح اجلاو ايربخ] بلقو متفصو ا

  ةسووصقم ةئالعلا ن/راتخاو ويلا هننالا ببسملاونعا "از

 / تاق سم انقو لعق! ال عملا ذافرظلا ىلا ةبسنل باغرضمالصتم لعفتناالالعت'ال ٠ ظ .هيلاو ناشتسالا اولعجو اهطقس انثتسهيانثتسالا الا ىنعم ىتحس نال انآ فذح ظ

 ' ض نموا لعاملاو لوعممل نع الاخ ن ولين روحو دنع البل ةونوك لاحبوتب

 ا :تنسمو|بصن لح ةحاه نمل دب دوت ىتحن |مهضعب معزو لعافلا
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 اهني

1 
" 



 ل اراقحاناعيررداهتوناق نمواهلاهتسا جراوم نم ةجراخاهتابدرواهش

 ال اهارولو لاقحالا نا مهوب هلقل' هضاب اهاو ىشحلالوتواهعار ناكاذا
 لاتحالاراهلهتسالا اسياهاو ءوجرس لاوح ا هنال ملا راهظنس [ اال اذه

 :افسإناوب اغلا ىلع ىنعم اوراصنالا ىوذ ىلعرفختالذاسدوراهطنس الا قاب

 فلان غلق لاجو كي اطعا نمز ىلا اذنه ةخايسلا مادو دعم كي طع نول“

 كاطع | نادمكح ا ىف !ليناعتل ىلع نجملاو كتحامس تت امل اكلت ق تيطعا !.ناذ
لاما نس لالقال اهل اح: اطعالا ىلعكتعب نال جال حاس سيل لاهل لوضف نم

 

 سلع ىاسألا هيلا بهذ اين از اماب ةراجتناياوساهيسفن ىااهيال عك

 رتالودل ام اههش/ نيفركأ !ضعب هيلا بهذاماهسعن م|نيبوسبل (يهذم

 ةيهجلا نأف برص! بر ضت لجر ىا درب الذ ةدحاوؤهج نم ىإل يورلا قلماوع
 أضالا هج نماهرجو لورشل اى نعم اهلضصتة هج نم اهمرجن اذ فلس ىأ

ا الخ ةيِبلط ةبز امل نال ماللادرئالف نعل داخل عمو
 ىناسرف م دفثو ةر اجل

 ملك ل صالا فالح كارتشالاو مإو ةدعافل هذه ةيلىريال وكلا ناد 1 مال

 رس يوكتف اه سضنب ةبصأن تن اعالاطرر ضال مدع لالا نأ هدمت لاوس اوح

الا الخ كرتشالا ناي باجل لاعئالاو سال نيب
 ليلعتدحاو نجم اهيالو ليو لص

ول صاحو قرُعل !ىسمداؤنس نأذ
لحمز] ةبصأ نولتن !نليإ هنا

 1 الل ةراحرو 

 ريغاعالاعماهانعم ناف كف الخ لاك والا عيام انعم نيعاشالا عباف انعم نإإ

 ث اك ناالاّفلاعالا ل ماوع نوكتاسال/لماوعن /م زل ملف لاحد ال !هماهانعم

 نيفكاعويلع عرب لو لابقتسال )عملا صلختىعو نار اضابوبصن نالالبقتسم
 الهنا لاّييدئؤاضيامطتلا ندر ابتعا,كبفشسم ناك ال هريئلاعبت وبوشم
 كوزنل!نيز ىلا ةبسنلاب نايضامىسوم عوجيو هيلع نولّلانافئاادلا افلا نم
 ةيالاؤلوسرلا لوقو لارلْرلا د ىلع وهف فوكعلاىلاة بسلا لبقتسن عوجرلاو
 مكتابسووهمالعاةب اصح وبف نينلاع هيلع عرب نلاولاقحلوق ناب ب جاو ةشالا
 ىبوم عوجر نإكشالو نالاال كاذ ذا م همالكة بب كح نير وظنم اذ مهنس ةر داصلا
 لارلرلا ةياف الخ ةباكحلا هجو ىلعايلع كل ذ صف نير ىلإ !ةيسنل ا بقتسم
 بوطال افدنمرماواهناهس هددا سرابخاو هانا ورخا لوول ةباكحا هيث سيلك
 رين قلعتم عجرب ىتحو لسانف يلا ةبسنلاب ماكتلا مزال لوزنلا تسدوهان اون



1 

0) 
١ 

 | مشمس ا

 ةايملا ىا
 اديدش اجاعز اا وترا اولزلزورإو ىسوم عوجيد ن امر ى/ن اصبر ديت ىلع

 ' عقلا هان ةارفاما هذان نع ةارقؤ اب لاوهالا نس مهءاصا ال ةلزل لاب اهبشس ير

 قيل الاب لووسلعملاو اهلبقامباعالا يح نم قلعتننال ةفئاتسس ةلجاف جلو
0 
 ىضاملاى مهل ازاز ىلا رظنلإب فو كلذ نولوتيب مهتادعم ييذلاو لوسرلا ةلاح

 هللب رايح لجبال ولو فديلع] دىذل قلحتم عجولوقوراجونإ مهيفراحلاولعبال مهئارامللا مهين نمو ولف لل نولي ىحملوقكيو نالاونع هدئاربخا ىذلا ١ وع
 مهسننا نب دحاو هن ثيش اي زع نوكين/ ىلا ةلماعم اه ذههنولماعب كا ا
 سيغير املا عوجيومو فر اهب أ احبج نيس ناوا هلوقو مهنقرافمر انغوا
 ' ويلعفقو رو اضن لاق ان ابحوب (ل اق كرطض مريم كل نار ادخن اهرشتن
 . وكللالوث ميو وصد هريسبب هلكلا ذهل بق اضيا هيو تيارو ليهستلا نكي
 '  ىتجيريس !|كلقولاولاقاهدعب ناراهطااوز اجا اهسفن ةبصانلا اهنأ نييث
 دج املا ؤ ىل ذاوز اجااأ د يلون ناو جي بصنلا ناو زاج خيس داقلا جدانا
 5 ام ًانيدا لوزن هلماتو هاعد) ام ىلع ليد هيت كلذ نوفريبصي لهف د عنا
 ٠ تمنلاو بمانل 'ىلع افطع نيبي ناوهو بول. ل او بصانلانوكيب نم عناملا
 7 تحلوفتا( كلذ و اهسفنب خبصا هن! فيت صبلاق برطاع بولي ىتحوهو
 هررخ مرتو ىلع ىل' نيش نإ فطع بشي ل هف ىلا نسخ ناو مركت ىلا
 بسن انوكيف ة دياز تيبلا ىف نان مهطعب ىد! لامك ىاوثلا نال لوك

 لعلم يلع فطحل سيل نكلة بر د صم ن وكئانا مهضعيزوجو نابل فطعلاب .
 نوكي ىى) لعافلا سب _دصم ا ليو أنواعا عوهو نوليربخ ىلع لب ةج
 (ثلب لاالاهدعب فئناتستى الج ا!دتبن ىلا ى/ ةيس!دتبالاواو انيابوا[ نزع
 يتلا ةئاللسفلاو ةيسالا عاجلا ىلع لخدت اهنالام دعبرتملاو !دنبملا عوتو
  عتمانعمو اطفل ةاعاض دجرام نوكاورثلا مالك س ملحي اكغراضم اهلعت
 ١ | «افا فا واعولا انرنمل ىمزلا هخينإل تل سؤرح يذل
 9 راه طسامو اهبزج لس خللا ناو ةراجاه.ا اعز كيحويو تسر د نباو
 د تيبرع لكشا ةلجد ءامةح يار هاو ركاهدع نا |وعذوا ١ ذأ مهنا
 َ ناطان ف ةرحجو ضايب هيف ىذلا لكشالاو اهامد ث الملا كلانا هر دص

 سدت نوكتةراتو اقيفحن نولتةرأت لاما ناالا صم الاق هبالووموالبف

 ان



 اثلإو لوخدلاة لاح تنإو كلذ كن اذ' اهلحند | ةح ترس كك كل والاذ
 ل احا ةياكح تدر) ىكتلكو اهبضه دف لوح لاورسسل ناك ذا روك ملا لاّسساك
 ناراطاباص دعب بصنلا نا نسانن| انركذ لال شتم نوكين !نيعتب مناف 1

 نون! اوطشال هد كه لرمال! ناك ث يحن كا لابقتسالل/ |هئل/ سلخ هد
 ةراحل اوم ةيصوصخلا امو ناراضاب هدعب بصني ام سس الّضتسم | ' ظ

 يلاخلالعفلان/ ا 7 اثندلماتبلف
 تبجونمأمرل مالكه تئاوبو لبقتسملابيو انك اخ دال هناواعوقرمال نوكيا
 عينول هدعب عراضلا يمنا لاقينأ يره عسا. ةخولسسمر ميت دلاق

 أ رضاحن اكن اقالاو لوسرلا لوفيونحو حج نرل |هيفزاجةعقوم ىعاللا

 ررقتاداو ناهجول اناهلش 'ع//رطنلاهلاضتس !نآكن|امأو ىخملا وبسم 00
 ىلا هيعبسقب لاسقتسسالان/دار| ن !وسال كتم احمالكرسملع دثو مشل! لوقف

 دارا ناووخ مكه ملا: بصنلا بوجوو طرشال فسم هلوف جرش همر
 هيلع امشي هسالكنس ملي ملأ ذه ص وصخ ملكتلا مز ىلرظنلاب لاضتسالا نا
 0 ةروصب صوضخ هفرلا جوه ١عفرلا بجو يفشنا نا ولوئاضبا

 هس هس -
 نسالان إل اهلخ ب ىتحراس ههياوذ اهلولدم ىعوتلا ةباغل قيقا تائامل

 ربيسلاْن تدر)ن 0مل رم ا

 عقرلا اح ]لقريس عوتوبملحلا تدر! ناو بصنل/ بجو مهمالك بلعال اوهو
 2 علطت ةح نريس الو اهلبقاهابس سر عمل انك لولو ىشرلا عجاوت فدعض ىلع
 ذ | بصنلا بجو اهلخدت ةح ترحاو اهلخد اة لاكي لات
 مدعم بستبالل ل! لوخهوالرالاةزيتسل انهببسنب السما عولط

 3 نولي نام زل عثرولت هدوجو نْمُحي ملا نالف كالا ماو ئاثل قربا 1

 زليفببسريغاهلق ام نالايصبالا (لذو ىل ببس اهلبق ايو هعوفوباعوطقماغ
 نع لانعب عيرلا شفخالاز اجو ويف كشلاو |ببسلاىتن عي ببسمل|عوتو
 مص اخيتجر ف امىلع الرس امم القيل ىلع ىفنل|ة!د / تلخدد ان أب اجامالكلا نول

 | ذ ادعس انرأو امه عيرلا عنج ل نس ىلع ىنعملا اذه لل اهذه تضرعولو

 مضل



 : 1مم اكع ذهني ل حا لكو ةصاخ سلا! ىلع طلسم ىفنل ناك
 :رأاب اهلخد | غخامورالا ثرسامزوخو ىضرل ا لاق ماههفششسالا ىف ككذ لم
 هورس ترصحا ذر حتو |هكرس انا كلوقكى شلارصحلاس| نينعأ لهتست نعل اهلحد !ىح ترس انرثوذغاماو الاب ضقنتنا ىلا نال اليلقالا ترس امو
 ةعاوشل "عد! نمل لكومك ىلا ىلعراصتقاللاماو ينل اكرصحلا نال عقولع مفرلا
 ةلضفوو وقالب عفرلا زوعث طقف هلصخل اه ذه كيف نإ عطت تنااما مرار
 يحي !ر ثم ىرسس ن اناهلخد | ىتح ىرييسو م بسنل بجو ةلضن نكي مولد
 ةلحلاو أدب افرح ةح نال سخالب !دتيلار اصل ل عملا عف رول ورسخا هلخدا|
 ليل دال هنالاري دّمَتو رص اطوهو طفل بخلا نع اذ بم او ازهث فن نسم اه لعد
 ئرطلار دقي !ور بما اهلخد | ىتحو ةصقانن اكتر دق نا اهلخد مح سما ىربس ناكل دلو لصاح بريس ى)ر بخ اري دقت نكي ونا شام طقس هيلع
 ٠ ىسماو وص قانو | ىريسس اقل ستم سساو ةَسات نكثر دق نا ن اعل |رسخ سم |و هيو
 هلو بيسي لاح د حد عب ام ن التعثر ن اكرسخ هس | ىلع ل او لحي اقلعتم
 عصومي الا لحج ةيحالص هبالوويواالاحمنولهم العو مِس| دشإ هيف ىتحو
 نالاوهف كلو ةوق ف هنال لاح ون وحي الو هنوحربال مهنا ةجدبر ضرس تح
 هلبقمتمالكلا نال ةلضِيو ضرما نك ب بسس اهرلا م دع نال اهلق اياببسمو ىجربإل
 ىف هو هيرب ثيكنمن | ىنعم ىلع ىليواثلا لاهل لاوس |لهخو ةيلعفلا ةلج ا
 ردسصل نا ةفطاعلا“إف هنوحرب ال انلق عج تلق كن 8 عاصم انريستلاو ىضاملا
 امثل اميل ازاش 1« اهل بقأ# ديصتمر دصم ىلع اه دعب لعفلاو نم لووس
 مفي الكل ذلو اهل | عالافطع كرحو | نال يعل اوه ةرئصم ناب بصنل | نولو فأي
 . ليقايويقلاب لصمل لئن نكك ل عملا نيبو هنيب لصفب الواهيلعراعفلا لوم
 ف ليرشلاب لصقل /نوجهن | ىشفخالا نع كلام سل قنو نذ ا ىفدب لسفل ازاوخ
 ىف الامل انف ة فل اكل اد بصتلا "نارا ارفلاو اهسنب غبصاثو |ن [ىل' ىاسكلا
ل نيبنعم نحل نالالاو !ىتحاهعضوم وص اذ اهص الخلا لوق هنن حاوةفطاعلا وهرب كلذ كيمو نيفرملا فدازتو انا مهوب هناف نتلبان . عبو عقد الو اىلاوعبم تلا مهضعب لوق نم دوجلاالاوا ل !اهعشوم

 انهرمب ها

 ١ واهم ن يضرال وع ةسالكل مف كلْشم ليلعتلا ىاثلاو ل! لم ةياغلا لوالا

 -جح بع
 0 يبن عنب صح اسانمل



 فشلا نون نال مهوبونالالا عمالو ى /ئيانم بسايالو لرْمْعِ

 اعلا نلتقالي انفتسالاووعنوا نر ظننال ىف ةيباغلا يحبو ليل تلا انه نيعتتيف
 اصلا هلوقب جرخو ىقح يضفتواكتسزلال كالثلا ت|ريرفتلل[صدو ملسو |
 ةريمم نا, بوصساهدجعب لعفل ناك [هنم ةدحاو اهصضوم دال و.

 نلهيستسال ف تفرع ام ىاهحضوم ىف | أصل هيلع درينكل مدّقت اك[ اوح
 ' اهبل ايجوب اروحورباسصلالاىل امإلا تداقنإ انهزم كمدير لص ابعصلا

 عجبا عمو! نوثن الرطب فو ىشب سيلو ىيم امل /لاقاكا جمب تيبلا له ىف
 لحال ل صال اىفو!ىضرلال اق نس هيئعرصتش!ىؤلاوهو ةدعلا حرش ىفاكدلع
 صسصنتلان يرمالا دحاموزلوهىئل اعىلا/ دمهاهئراف اعمر صقاذاف نيس ١

 دعب امتبصن ىاثل'لوصح لادم! لوالا نأ رخالا ف عاش دح/لوصحع
 ةالاب هيرش ناثدحاو شيلان اعجرب ن اينعملاو ىلاب هريعو الا هر دقي سنو |
 لحن ىوهث ىيطعت ن !تفوالا كسرلالى!يرظلا وهو فود هدعب فاّصملاف

 رورجر دم ليواش هدعب امى اب ورش نم دعو و !ليق اق طون|ىلع بصتلا
 ىدلالىفو ىثبب سبل نابحىب ءمالك !لاقيال!ذهومو شن! ىل!ىنجم ىنل اواب
 ال اباهرن هقئلعجمن اعف ةفطاءاهنانم خماجلا هلع« امن الخ لوابرحلا ن١
 كاذب دقت هن | ىلع ةفاهلا مرش ى كلام نب !صنو بارعاو خمر طفت ىلاو
 بدصمو لبشر دقي نإظفلل |ىلع برللا ىءارعال ارب دئتلاو تارعالا نود ىنعما
 ',هاهلشر دتمل ا ىلع وأب قطعبر دسم لبواتو اهو لعتلا ةنيصان ن/ اهدعبو

 فج اورام لهقساملب ىالطمالا [عنلانبد اما سيل قباسل !|عنلا نس ديبصتم
 دن ايل( نيتفطاعلار ١ ةيهملاواو و|هيسبسلا اف دعب+فردسم اوس لووباف

 ءو هيلع هدنأ طع هلوقو مث ةظفل كذب نويفوكلا نلاو هرعو مص ونلا نئمزس
 بصنلاو عفرلا هيف كل امننازجحو هس ستخي مئدكرلا اهلا ىف مكدحا نلوببال
 اصاخم اجا سببلو لاسسملالاو لوبل/ نيب عجل نعوهيملاى عملا ريصي ىئاب درو
 ىتلاوهو و اضيامرملا هيرو هو ينل "تحل الخ د ن اك طقف ام اقلب ول زب هب
 فلعل نع لودعل !نالاهدجملاهلبقآسةيبسساهيدسمق ىلاىا ل ادسف
 | ذاف نعل[ سسغت ىلع لفلل/ريسعت ل دب ىتحهيببسل !ىلع صيصنتلل سصنل |ىل١
 ,وبسمن اما هقيلاحت صحب ىفرصملا | اق اهيا ع ةلالرل ا ىلا مانخال ةيببسل ادسقت

 ١



 ا ا حاب 3

 كيج فطع نكي )كوم انع عطقننالو انامل مهل نطاوملا كلت افلادعب
 لتنال نا ىلع اوهبش نا دارملاو كعجلالو ل ريصن مزخالاو عطفنت ىلع
 ةيببسلا اع ل دس! ذهي اسافجل عاطقبا كتم نكيال ىإ سا ىلع عمإ فطعراصم هلع ن إي دمت لعفلا اوفطعو ر دصم ةلزنم هطقتت الولزنف افلا ببس
 لخا دونا ملعبارع|و لوالا عم ىاثلا اوكراشول اهتاوخا ىف مالكا اذاهو
 نعزخبا/ونا ماعاذهبو لما دبع منا ولع هبارع|نعدب ل دعا و ةانعم يف
 ناجينم, اطعاذ نايثاكتس نكيالاول ثول مهنالر دصمل ا, مهن أيب 'لعفلاب اوناي نأ
 نسي كفل اخو نيلعفلاب تين! ذا[ فالخت نير رسما الو نت كن !نطي نأ
 جاتخال دز بضخبف باب ذل ارطيوابجومزعملا ن اكاذا!ذه ىلع وأ. هبارعا
 ليم دارملا هم اذاف هانعمريغياللوالا بارع !ى فاثلا لوخد نال نارامعال

١ 

 ناثلاطعفلا نك! ذإة نور ضف اهيزتس افز الاب قحلاف اما هجيو لصالا نع لودعلل
 نيلعتلا تن ثورا اذ !كتدحاف موتا امو بصنل ازوخال عملا لوالل اقئاوم
 ةدضملا صورلو هيلع هفطع صيالو هانعمو هلافل اك نالاذإ ب صتني امناو
 كل ليملعو دحاو نامز ىام دعب الاهل ام ةبحاصم دسق ىلا ىا<م خيم

 ىنواولاهقن مهلوثو افلا دعب بس. انعم ىلع سيلواولادعب بسنل ا( نإ
 0 تافوطعلاباسلةدحاو ةلج فطعلا مالا نالرهاظزوُجاذلو اذ[ باوج
 ىفن اكرم ىإ ديرك انتا رت ملوث "اراك ل والا لوصح ىلع بترتي ىاثلا نك
 نملزن) هدلا ن [ كرت مل است ىلوذ ىف هباوج بصس ملاذهلو باحالكسرفتلا اهفتسالا ضفاف ىقيفحلا ماهم الا الرسرتتل دبر او ماهطتسال |ةادأ وبلع لخد
 000 0 كلا هين ]وتناونو اسر هرج اداوم تنل راوج لهو مهضعب عرص نك[ يمونلا فاما ذهو ةرضخم نرالا يصتق اماىسلا

 كشالواخالاو ةدوملامكنيبو ىليب نوليو مراحل 1م وق ماهفشسالا باو ج

 نيو ضرالا اوريسي موا اعت ىلوق هل بور يزقتل ا هب ماهمتسالاب درمان
 .وهزنعبو باخالاريئوهو ظفلولماهمتسالا كه نو هيجونو بولقمهل
 /دعن ليثو بصني الذ هأنعم اس نأو بصنيؤ وطفل اري نازوج باجالا
 ضنالا 0 ل ا ابي وسال را هنت ىف بسنلا
 ظ ١ ذه و مهر دع ةيورلا لحم تلق نافرطملا لوزن مسلا امو ةرصح
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 1 لحل اجامنود] 0 !تبارام ول دبل! اوزاجا!كلو علم
 سنلوناالاةيورلا لعف قونإو ككَذ تلقودلا لزني مل انعم ف سشملد دسزالا

 | نيعاو زوكذلل محل لتسومو ةيالؤ ادد ارلاو بوحولا ل بس ىلع

 | مس | هفئنسا | باجالوشابو) باجيو بسنلا ب موكحل اناىلا ىدويدلك اذه نأ
 1 م ::اةيدقتا ذا تان اه هاو ىننلا باوجو ورغم ةلئسملا لصأو

 | بصني مرو ذملاد اهفلسالا باوحد صف ن١ لاب نإ نكس له م رخاثالم]
 1 ٠ ا اجدع كارل لا :نر اق الاب ناهمرلاف تسال

 | 1 انيتاثاموبأ ىدمركاب ناتلق لو ل الاى ه]رجم يفتاس ذلو باشالا

 هرعئالانميف ضقتنل !نالخ لعمل الن 3 الاب هس ىفنلا ضقت نااهى| انث دذئالا

 بصنلاو عؤرلاهيثز وتثرشلامالك يف قاباكزادلا الا اننر قف اننات امو
 | 1 ىناجام كاقولام كلذ راه ءرفتو هؤرل بجو /ثيحم دلوو كلام ْنسالادالُخ

 | 4 تساقتا نعزعتلاع دقتل تسند حالاهل!تلعجن افهبركاذ ديرالادحإ
 ١ 1 دلل لون | زال لد وبللو + «دنعورخال تحفر يزل اهتلعج ناو ولا

 1 ظ .. ميغيمي يل بطلا ماتا ضعي لعق ةغبصب بلطلا] عملا بلطلا

 ش ظ 1 وهرسح# فو ند هسا لشس ىنأو بارعإ حصانا ىلعر وهلا س أنل/ممانسف كسسح

 رطبا هايج عإل كيش ةتيسمنا ركز نس زمؤسو ل
 ظ ظ الع ىنو لعفلا هب عن اوهوأش ةدك ةيمل | نا لسقو فتكا و هيو هنع

 1 | 1 ,اسلا ظفلب ىلطلا دعب بصنل|ىاسللاز اجاو ارسم ناي

 ا لاق دعب ام بصُني طل نال اذ هرصلا”ردسملان | قحلا ةقيلعتلا ىنرصملا
 ا - مساورإب هنالخ لقنرهطي ملام ةصاخرإ كملا د وب

 | هوك هيلع فطعير دسم ىلع ل ديال عقلا ”نالروهل الوفا ؛ذه لعفلا

 0 وفصع ننأو ىنج نب لصنو اقلطم بسنلان يي ع
 ||| 00 نكي ماذا 0 تا خا لفت كنلصعلا# ]ناك ن)هازاحاف

 ا ا : وكي ايلوتنلا | ط هررجا امر دشل] عرس ىن لاف كمركست ىصوتخ هلقفل نم

 ١ 00000 .ررح يذلا اغلا ناك لعفل/عزرص ىلع موفاب اوص
 0 نبل بعنو كيلا كا زالوغد اولا | !ذكوانش تماف ىلعكرل يئن رهن
 اموع فطعللال جدنيببسلا يرحم افلا ناف ناتفناشسملاو هوه برشت تسزجاد)



 دال و ناجل اهراتكا ذإ كل ذو ىننات فكرك كيركا انا جم كسركاذ ىنئات
 رهاطو برت تحئر ن نمل بشتو ىهللا لكات الو: ف طعلل ]ل نانيتسالا درج
 : يللا ىهب حرص اههقئاورو ةفطامواول/نولت بر شن تبصئ اذ هت !ذه

 انيفح لاق نآلالسو أت الا ويف نوكن ال هنأل هع الوحنفم هن[ ومبإل ذأ أ

 اهدعب نإ شت نكيلف فطعلل تسيلواولاذ قم عم لوعفم هنا هريغل
 فيش يبلع نقي الود. ,ةرولف انه هباوحرساك ةفطاعل دعب نار اا
 انبي لد نيئبم مهيبلع ضقن ال حم ىلع ا) نووي فيلد مهيبلع قب ال جد لج
 -اوردقاغعاو مهتوف مهلعاضت نوكس الو ىا نون ومألو مهيلع ضقي نا عئتمذ)

 ١ درفمنولكر رسما ملح و اه دع ام لع نآالى ابامثو هيفرس رقنل ذه
 فطعزاوحمدعل د رمل /لبواتىفافلا ] فامرهو هبلع نوطعل نوط نأ بهجت

 و1 ناكلذ  طرتشي ل هل عفل دو ءإف بارعالنماهل هال | خللا ىلع ورغملا
 بمئات قف تاربثع تناوح يالابو +. ماهفشسالا ف ىايساكادساجيرسملا
 نب كاتنإو نييفوللا بهذ !ذهو عل فىغقنلا ماقم ميا بع ناو لا لرطن

 اهلقون فال ل اعتسالا ىف هارج ىهيلون | !ارطن ملل ىلع نوزكالاو كلام
 ىثنلا برجي ىردل تاكل! ذه نال جر لسقاو لجرر لق الو ىسركتف ىاقلت
 !هدناو خعم اورو ذْسلا حرش ىرلاق غلا هدل ملعب لو + لاجتسالا ىف فرصلا
 عطلا كى غسي ااو ةدجل اا ولخ دت نإ نوعطتو نورسغن او نو ده ملتأ

 اوقاو كلذ جودا ملحشويو مكبسصيام ىفعرسملا مد اهجعمممجا اذا كل زيف
 دااحو ةبماولخدت نسحب سدقتلاو لاما واوأمديو است هلوق ىواولاو مكنس
 1 00000 ةلاديعاع
 ىنمصي فيلو ينل الاقناع باوجلا لعيب كل لبو ةعوتو م جل ىقتن |

 0 يامل ا د
 د اراولحل لاقت دقورطن ضيضختلاو ضرولاو ماهفتسال ل هلوش ىلا بلط
 0000 ل ل فلسا ناتبزمسلا

 اههنازق دق ىنا عما ضحابلط لعلو تيل و حف .نأكو اضحن سبل سخ ات لعمل كل
 سبل تاروكد ل ' ىف هن / يبر انا هسر ل تست ول ا لب بلطلل نيعوسصوم اسسل
 ٠ ربعملاهو إيل عقلا عمل عوضوم هن! لوول ىلع لعفلا عسى لكشموهف منمولاب
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 هين اهلاةتوحل باهت وح نعربعم ١ لصال او زوج هييهيناثل [هيوجال ب اهنع
 هلع.اباذلضو هلوق ىف بصنل ان ىارعاشلا لوف دلوع هب وحال[ ىدب اهنعرصم ا وأ
 ميس ىدانس قانا يريس قانابهلركىليجلا مهي اوبارولذملاعاشلاو
 ال دصملا نع بان هن [ى عوبصتوريسلا س برش نينقمب قنعلاو ةقايأب ا
 ىئد|كلفُف اود تعنهساولاريسلا و اقنع ريس ى)فو لح ر دسم ةفصوأ
 فاو لعنلا ىف لقتتس اف ىعرخا لُّص د١ هربغ لقو ىشعالاهلاق#لا
 رسالا صا ىف ثل اذا مم ىل ل رظن ةزمهل | عب كلام نب | لاف لعي] 4 تادس| ١ ناوابلاةرو 4 نيعلا كلو اولا تن د ى اهلقأم موهتم ةروسلم
 كو ةبئالا مس ى هوبا لافاذكو لسولا ةر غل صف ىف هركهرسللا روك هناو
 يعَتو نيلاو ىازل ع ئشف ىداىزغاةرال لوقنو هسنأم لم ىاواشب |
 دحر [ىدنإو دهاشل/ لح اوعداو هلوقو تالا لح نمل اذال ةزيهلا
 ب لدم لبو ان ف ىداجب ناو م دٌقيربخ ىدناو توصل دعب ىدنل او أت وص
 ا ن/ عت ولو ةيرعم اهردحيو ار | | ىح و هريطنور سك اهنا ىلع ءويرم

 1 دع رولا طرشو مل اع نلا باوحوفو .٠ ةلبب ذم سانلل عضو تيب لوأ
 رفتا/ و خب صنت افل/لبق الام ينل /ضقن ولو رو دش رش يف لاقالاد ضقنلا
 اهدعب ضقن نأو متنا ب صنلا عنشمو عفرلا بضع ىف بحت بضعف !ديزالا
 لهالب ه دسقئرظناواسدانال!كلع بضغبت كبر بت الو بصنل | عشت ْم
 كيلعر اعز حي لور] ال تبر دص#ا قلخ نعدنتال :.:ةاهربع خر خت
 الور اع كل ذ ىإفو دحم |دئسس سخر اعو ىف انوىفدهاّسلاو مع كلعئ اذا
 اهي دست ةلكم اا يم قلخ او اههنيب ضرتعم تلعف | ذاو هتفص عططعو
 تيد اديز هربا مسيو غربا ظفلب اعدلاو كل ايقسو تع تالابأ عدلا 1 . رف ىلسا [عفب وكي ن | يرش اعرلاباوخوفو :!.ىةلوهسس لاعثالا
 وقح م دقمربخائلوادّسسالا فة ديزم نيو ا اهفش نمانل له + ارمةنجلا

 افلاوءاهفتسال |رلعرور جاور اجلا دانعال# ديزم سو الماؤاعفش نركس ن١
 اعفش لوصح له ى/ اهل قام ديصنل ار دصم ا ىلع لووم اريل ةفطاع ظ

 وبازاق © اهلازصحب ه دشن! د1 وفج ا ناب تيبا»ا,دالمهنم ةعافشت
 ىييرشلا ماكس وهلوث[ى هنا حونصم م وديهوه ١ ىردا الو نايح
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 اصل فال يشرتلالب نيبال ارعش /نا ناو وصو نيلاطلا بيقنونعرلا
 اهللادضن يرلاو يتبل اى هتهيزن نم فرعب كني دلوم ا سهنلل خدتنل
 هتعسل نم لوصفم |موسلملاو مونلاتيبلا هب دارلاو ساعمل/ىرللاو

 لح ور كدو خخلا ىف لاف رهسل ا ىع دي ا.كع وسلملا خليلو نفعا اواةيح ا
 دشناو نصرلا فرحا / لوق لكشتس ان |ةيبرعلاملع كرد نمر يبلن ع
 نيبانساهيحتذو لوتإلال بط لل وهو تيساسانلا م فيل اقو تيبل || ذه
 ايهشاتلا ناو ن اعراّضم نيلعُملا نا ال تنيبن بط اههلل ا ملكنا وهو
 فاثلاى ملكنل او ةعر اضم اان نس دافتسم لوالاىف باطلا نأو لكلا مال

 نأ بوصنم ىاتلاو سال لح هلولم عوئرس لوالا ناو ٍةزمهل | نس دامتسم
 اههنسالا ف طرتشمو ا ويف لزنشي نكل لوف ةبحاصم او أو جر ةردصم
 دعس وو اذ [برضصلا ناف يز اث هبرْضةوخ لعفلا عوقو نهمْئياكن ا اضيا
 ا اهل]اب لع اعف )وز نما لخبا كلام ننال قوم لق تسسمر كصم كبس
 جاع قح ا نوقلتو لعابلاب قم ا نوسبمماعتةلوق نس نرنتوو عازل
 واذ نوعمجل نعم ىلع ةيبرحا |ثيحنم نونل "طقستف بضنل /نولعت
 | حتعمهمئسع سيلور رقم بجوساع فوطعم نودكت نإ هيف نارامبع| نأ
 . "ملاذ هونايحوب)لاق بجوم سبللاو نبللاىببسلنعمهفتس|انأو
 سيلهوكل امال قام ر دصم كسر زن اذا لباس (همإ نس دحاهطرتشي
 ىئن لجا] هلابقتسا اد[ رسر دسم كبس ةلاهسالا ماو هانعم الو لعم من
 مي لبق اذاف نجل /طعل دب اهدلابقتس ار دقمدصم هيف ردقياناذلعفلا
 م” مرفتوانم برضف دبر برضي ٍفيرحز كك نكيل ىإد يرصاف | ز ٍتبرْص
 ضرع ةادا!ال/ ور صن ىف دهاشلا# | ماركلا نباي+ لوف يريرقتل /ماهمتسالا لع
 لعتللا ف ىف افلاووب كون دح ده هريدفت ىود ف دياعلاو ءلوصومامو

 2 مهلا اوجوو داوف قالطالل هنلاو هعس نكى ا اههس نك سخإ دتيم:ارو
 | اكهيلو هزيغلوا لوالالعفلا ل نم اذل اذعب يسم ا ]عئم ان اكاوس
 نيرو كتانات/تلرسدفنلااذااننرىيانيتاب هتيلودك وف ادنأت
 2. هس ناكه تبلري دهفنلا نوكين ا زوجنالو هنماثي ري هسمادأبت / تيلو ادم
 . ةلخاد يإتاءاذإاماو دولار واق ةد اير كلذ نال ثب دج نايت

 لع



 عئرلاب جت لوالا لعمل اء سر يحل بوصنم ا لعملا ناكو ناش ريض ىلع
 معيوصملا ن[جبكويركبف يتاي هئيلوخ ناهحولار وجت لوالا هل لحمل ن اكن اذ
 لفت ناشلا تيلو مارك اي ناين[ كت نولين اشلا كيلر يرفت و هنا لاقي
 اهو بصنلاةارق ىف«. وة انوسف مهعمانوكل تيل ةيا]!ىفرب ددنل اوامر كان انايثا
 بايلاىلاقءارمل وهو هب لي اقلادنع او هوو نام سيلك عقرلا ةارق ى
 هن ااعام'صّمحْةإرَق نولو ابو بص هزسالا دهو ىغملا نم سساخلا
 3 دوف لح ىلع ناسسالا ىلع فطعل اى لعو | اديرص ىإ نياوهور مال با وج
 ال و هلوث دح ىلع علب ناوهر علب قوم عقيأس حم ىلعو |ىنبعرفتو ةابع
 باو بص ىجرتلباوح نإ! هلا لوق تش نإ من ايباجن اك اذ ايش قباس
 ىلع ول اناوماثر يس اهم عيل ةاشلادبلع 2 رعادبكف لكتوهت ىقلا
 وس نس معي اناسنل نازل ىف عقر هنال كل ل[ و صو ليلقي قياس الو دح

 +2 ةيراخملا صعب ىإوهضحعبزاحاو اوف عيارلابابلا سس عملا ىلع فطعلا
 7هلوقريسفئن هنو اذه حا ىكب هدد ىراغلا عصى عقواماهنح
 غلا شلاى ف ثاذلا جنب ليواح الاف ديجوتلا بانك سةر صان ف يموي هوجو
 ا فحل عسب ىظ فلب اهركذ لاطم نب حد عب ةظفلر كد اهل عد نتو
 "لحظ فل نال ةحيسو ابر هلل ليسن الن مى ع دباءبه ذب فر يمملاو
 تطَقِس ناك دلوفو /به لش حسو ىربر هدل دعس ن أل سم ىفبو نموم لكس

 د بجو قبس ىدتسال عم ا! ذهب طوقسلاو لعملا عم دحوت ك1 + اائلا
 هوي اخ صوصخ مدقنم ا بلطلا دار سيل هى راش اربح اظفط ولو هوي
 حلاو اعملا مم هرييعو ه.عياسلب قفاؤنلا ف ةبلاخل اةفرعم ةركشل 6 داعا

 لعفلامهضعب لاقو بئطلا اهب دبر د ايم او بلطلل ةعوضوم ا ةيعال
 بياربخ لعئهربا همن! ىقئا عومسللاو ساقببإ/ عم ىرسال/اًنلم ا
 ىلاول/باذع س مكس ةراج ىعملكد |لضاعتدلوقس مهصعب لعجو هيلع
 اهنالنو ده اكو هدياب نوسؤن باوحىئ مرا اف ملي ونذ مك فخب هلو
 ماهمتسالا باوحؤو م: سيلو او دهاجيو اوس بطل اه انعم ةفئاتسس

 لسقو داهجاو ناهالا نعلم هل الرا سمن نعببستس الب ون ىلا نإرفغ ناك
 *!وقلاثشالا ومو ببسم ام اقم هلال را وصو ببسلل اليز شت باوجو ماج ا

 00مم اس أذأ]أآأآأذآذآذآذآذآذ ذأ ذ 1 1 0 ذ 12 12 ز 1 يا
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 - وللم اع وا هنعاسسر دق نانهيلع قبال !بلطلل :لوث ءراضللا اهب دصتو
 ىو ةيئالالارقالا لكى ع هسالكى ريب عزام امهبا مزح نوف دوك دما بلطلاب
 كنك ةادان علوم ح اجاب ياحئافل انس يرعتل ادع !ه !.اةيئ اهل | مرش

 لعل زيرلا لاذ نار لقت نيعُبب لهودب هيلع الإ دب بلطل دعب ىإةردقم

 | ذا ونال ديعب هو دعبتسا ام سيلو عملا مزج ا داس مهد اعبتس اكل ذ
 نيفتم | لعفلا مرح سم عناملا اف نيل نام نيضتملا جالام عن اناج
 امو عقاوربغاما وم ا تتمراعملا نيضتن | هيئو قنن |! دهاوالاعذ اهانعم
 راقب ناز وجتألو رو ذشلا مرش ملاق للاى وبات نا هلوش ى باريت سع
 'ههضحب مهن حى مأمالو ول عياطما دس احرف ىلاعت نالولاعنش نا
 يب لح لبسحو :. ب كوز | هنيئر عت نإىإ كرز ا كتيب نياهوخ عم نأ
 2س اى عقو ثب لح ظفلر كذو س انلا عنْ دما نع نلت ن ١ ىإ س ( ف
 ءاكمدارو ايوحو نو لى ا هنا سسرمأم قو او بالوهو ىسح ا طخ ىئواتبباز
 كتناجبو تاشجا كى و قو هر دصبادملا]| لس ررهل حت سر غ1 ا ىدد
 لصالغ وهو ىتبنا مي لعف ا كناكمو اخ تشاجو برطس | تاسجو
 ىد ىلا اهم ىزلاةعلاو لحن < اراجحو لا كلذ نع لق مث نآكم فرط
 باوحو مورس عراسم لع دلوع دل مان[ يإئقلابرتستو ا ةءايشلا
 معاني مزلمال هن اهي اليل دا دهو هلوفن وكلا هيزحةم العوجا
 قش او تثار اوهو هلوف بصنل عم ىرسا//اظفل نسخ او لحفل | ما دعب
 ىلاثلا'ماورهاطف لولا(« هيف ةدوقفسىهو ةيبسلا ىلع قوس مزج ا نال
 درادهلو.ثير ىلا اببس ناش الا افتن نوثلال استر يف ابتاتامدلقا ذا كتالن
 ايقاو مهعم جاسسال هسأب ىفنلا باو مزج ا ةزاج/ى فج اعزلا,نييفوللا ىلع
 يع اماعئرلا بحو وو كلهن انهت عن ابر ئاسس نوكيدو ىلا ل اهيدذ نكل
 9 ارّواعونئريايلو كلدل سل بهئوح لاهل صتا/ ةرلكو بف ن اعنا فصولا
 دضعل امو اهل |لكششتس !دذو تابسانم اب ىيسم ا ى اقبل |ريست واول انا دك يرلا
 باج | مدع هيلع مرئي ونار ةةفسصجفرلا ةارت ىع ثريزول ةبابغلا دباوفلا و
 زيا داالاااو نولمالو هنايحوت لك مالسل اهيلع ىدغان ال مالسل هيلع هباعد

  هيلسال جت لاق ىبعنمل انصوو هلا :.يساثكتوس :لافدنو هدعبنلخ
 وبل

 ل



 0 اون الك كد طع هلحا اناو هلع و لقناذكه مالسلا هيل هنكف لت الا مز الو
 ظ ماقولتف نعرابخالا نايونط فالخإب هس اقم لع ىرجتالو هب اعد فلك مر
 اللا | ةيهيش ن اكددسلا 0
 1| نال( دو م السلا امهبلع هيبا دعب شاع نم ىلع مالسل ا هيلع ىخ"نوك نأ | زاوحم اهيسال ةلج ا ىديلالوويامر ابتعاب السرمازاهياثر | هنايحؤ ونغ
 أ هبلعولوب ةيعبتلا ةراحتسال ا هحيو ىلع مل حل ريس ماسو هيلع ودنا ئص ىبنلا
 1 ان/تايحيلعلا ملت ةرورص نم نإ كش الواي )!ةّثرو اعلا ماطسلاو ةالصلا
 ظ ض جنع باغ اج ىلرو نس لووي ةرورنص ع انر | هئيمست ىف عنم دري و هنع ذوخ
 | الفلا عراوتلا ناك الص|لاوسل امج ةروكل ملا قيرطلا هلبق هن وموعي منو
 3 الرتوم ىئقيام لب رس ١ىبب ةروس لو! ىوخبلا لقنو ىث الوهو د وهيا نع
 1 نئمئالو واهس لاح اى عصب ةرعم هل قام ناك ن|لاحلا لهو ىبحتإ بق
 ا وش نلطعلاوامو) اهلوارئاوسر | مهدي ارد اقووع فانينسالا ىعواشكتست
 راذتعالا وبث مصيالك زا كعالا ىف نذال|ىتن محم اذ ! ندد ددعبف مهل ن ذوبالو
 ا ظ راذشعالا ف نوال ضن هانم ن ذالا ىلع لحن ار /ىقنلا نا ىلع ل ديو كل د لعب مهتم
 || 00 فلاي انالو يثأر ضواهقاوريغاما فول جملعنلا نصت نائاضإوت ذهل 0 ليزإؤو لصالاكل ذ نعبر يبت نينصنل اى تكل لصال !فالخس مهن | ىف اكرتش ١ نأو ١ نييعتتلاو فذولا نال دبف لاق ىلا ىاكيالاوهو هو لااور دنعتال هلوذ
 ىنعم نيضَن هلوقو ف (ه دارمو لرشلا جم ىر وبال بلطلاو هانعم ىدوي
 درب الذ دجور نا هقحا مو هنم معاومامالر هاظلاو هادو حوملا ثحلا فلا
 نااشنالاةحىملل | فرما نعل ءنضئم معبو ىسعل/ كالا لا حذا نأد يلع
 ”ىلوقي بر دفم ليرك 8 داب مرج ا نان لوم اكلم نبا ضرع او هب ىدوي
 رب اللر علا نا(هنسحإة وجاب هنع بيحب و عقاو فللاو لاثنمالا نع كلذ دل لوما س دحإ فلي الن إم لتسيةالصلا(رقباونما نيذل اىداعل) ف
 ا«دووانه قيفوتل ةسخارم| ىلع نقوتي نا زوجته سانةلع ندا

 بوصئس ون | ىوري مهضعبو ]هلا ىف كعمالاو هولا امم بصشأ نأ ”
 رزكل ما كركلا رسال ا«وهنلا/عامبلطل اونا يسال ريغ ار مالا دعب ا ظ مال كركر هلو ةر دم ال ماليقوادسز مر انو نا زمفلا



 برص )كس ني !انلوف فال كرز | هسيشرغن نا إل رز ا كتب حو نياوتخ
 سفؤ قوس ف اديز برس هفرعت ناانوقل الذ قوسل أ
 ”لئست ىرصبل | نسحلاة ارفامإو اة حبسل 'تعبجا /نهلو هلوف ىف ابل
 01ج اوكناهسون وح ةنالث لا وامل اه ساعتان مزمل
 رصنناو نانحوب اشتر ناو وهوارثنك ه يطعتأم ىزئال اش كتسن ا لف مناك

 مسه ايي -

 برِضيارافى دعب أو عج ال ملسو هيلع ملا ىلص ولوق باوخلو جاامتحللا
 ملل لعخو وح ماغدالا سابلا نكست ن ىلين | لئحبو ضعب ب اقر ملعب
 ماو نيمدشنملا نيثب ناك جالا ام/س ابقلاو عاسلاب هج ءاوئمزخلا ل
 كف واتلا كعنس اذا دك ؟ذهيئزاحانل دعب بسن اوهك سابقلا

  تاوخارمو اورتفت نادحملا نال ب دعب مكتهست اب ىكمدلىلعاورتفتال عت“ ظ

 لاقاضي[وغنل دعي مزجلانوزوخ نيشوكلا ناث درو هبث مرجالو ىننلاب ظ ظ ١
 در حت تنل ارب لقت ءىص اومنررهجا ذ!ىظفلف اللا نارهظالاو ماصعلا ظ

 قلمه ارتب /ريدقن ةيرذ دنا هنن ىاسلاو وهنا دعب هدوشو ١
 ٠١ قبس نا ىف ول لزئالاةبرِق كرشلاف دس عزادب فيلو عمله ذه ىف

 لحذت ملس !اضياه دنع ز ودب لأ ارجا مهوت هباوف تشل اس رقت ىلتسبأأل 1
 مم بلطلاباوحو مره كى ءاضيادلويران ل خدت مست 4نامعمرانلا |

 ا زاعتامالكل ا غف هد دحل ننال ىا عر اضم ا نل وهم زج ا مني ثرحو أمزج فرح ٌ
 .ىاردصم ىتنلاوا ب لصاحلاةداراوردسملا كال طاز او ىاضملان ذك "0
 1 ملا ةقيقح نوكبالايمام بلقنااذ/ عراضم ا ايطاسوتامز بلو "لف لوعفبلل ْ ا
 '- ىثلا اهءاراشعأب اعراضم تيتو ىاثلاد جلا قف ةقيفحالوقش نوكم لد لوالا ا

1 
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 5 ”ايئالال ١ايساكلوالا جملا و ةقيقح نولي نازوكرابتعال || د هيون او ام ىلع
 < ايضام عر املا سز نايلْقب الو لترك أهل عرت ىفشلاو لاهتسالا وت لصالا وه

 ا هظفارو د ئاماىنعملال !عراضلا عمن اورصب هندعامهتال درسا بهدم /

 | نالامالع ظفلل افيو ملأى /هانعمانيرصو هيلم انت خد د لعمر زصالا ناو ظ
1 0 3 
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 1 هن ال هانعم نود عراضملا ل 'ف املا فلن أدر صب مهن [نست به دسو هيلع

 بهذم لاو اب |هصالاق ن ايحوبا لاق لعئ لذ ىنن الو للعم يتنل( لعح
 هنا م مخلل حمال لاين نترصل سا ل |

 | نس ا معملا ةلزنم لزن م مز اول نس بقل ن اكاشو اذه مقيامل نلذ ماقدرت لاذ
 ||| مكاو معن نم سياونلا لول وفلل م دذو مرير يغال يل اوه ُميعُدالاو اهم
 0 ىلالوا هلوقرروهج ا لوقناكى ا ام عالج ميراج ا نووي ماذيلصلا موب
 0| نكل لو واليلت الئؤؤمو ارش امل[ تنتاعنإل ىلو | مهلوتو كلام نبا لوقا
 | | يجي كلام نبأ ماكر هاطو دعسلا| هيل !ابه ذا موه ةرورص هن إب لوثل ا حلاوه له
 ْ ىفر اف مرن ما ىرفو كرف ءاح ا نوكسو مال اسك ايما اه اكحزو علال
 ممم ا مكنت مععر هركذ بصنل (لهع ىف نل ولحم اطع/ غغللا
 ىلع ىشل !لاج نسغنو | يعباملاو انه نل اخ ال ذارظن هيفو (يإ] غبن مآ
 اهيلع يلد خفل اىقباو ةفشحلا بومل | تف لح م نحرشن ىل ص !ليثو لحم ل
 ريغل نول 'فذحو فاما |عيلاكهنا عم ملي ىقشمل اريك وين ذود شله فو
 انااحلا ةلرح نا اهخئيمامدلال انو ىدحلا ب قيليالدلوملا ناعم صتقم
 3, ةيدوحرلا نما زارشحس اهتخا زا دعب ينل !ماللاو اهلبق ىذل الا ةلرح
 ورز اسحالل ةجاحالي عر اسملاىلعاهلوخ د طفهتا ني ذه ناب دتتناو الا نجم
 ملا دهب هيلع »ادا ىزارتحالادارم ا ن وكي نإ الا عر اضم فنل هلو امج
 - "و ييقتزاحالا ذه ىقفاشر | ئال مكلا له موك مهفيالبل' عراضملاىهن لعأ

 نم هلو هبوانل ريع ا نع هيافتن | ىعويستو مك اق الطا عميل هيلع مول
 ونيدلو ةطيسب اهنا ليثو روهج ا به ذما لهو غو انلا ا امو ةصز احا كإ
 الك: |عفردؤ ىفنل ان الكل ذو لعل /لوصح عوقو !رظتس ى قائم ايس حو

 حابملا نير نابلقياهنا نيئلادفلس )بسن اوماذه لعفي ىنلاهنانم ٠
 ىعنل اهئ اذا ف الك :لعف دق ىدنل ام ن الشح /اوقس بم ل بسأل ناكن أو ٠

 وخر ضبا عقوتلار يعي لهتستد در لاق ابل اه عقوتللالونن ىدرلا لعحو لصف
 هبير هيورما ام لعفي مل نإ هرم امض قي( وق م دنل ا هعفنيأو سلبا مدن

 فلحا ورش نادرو هب ةرم/ى اا رورنر دق ن اف ئو زي دباعلاو ةلوسومامو 1
 ىدعتي درسا نالر ورجيريعر دق نإودسر جا لثع لوصوم ارخةنارورجم ا



 رهو ةبترلا داخل عمزيهتلا لان !مزل الصتمردق ناو هسفنب الل
 '  ,ىكذلاض رعلل توئم هث ذح. نال ف ل ديئالوه الصننسو (لاصفنال!بجاو
 ظ "قم هعس هب اظوفذم كلذ عنم سب زل_بال هشأب لوالا نع باجتتو ول لصفنا

 5 ران ساحلا بلال عتياغا نب قاتلا سيول وقل اوزلا ظ

2 
© 

 .٠ (قاهلوخو نيزيكا م ىلع اهلوخند اههيلع ةاهفتسالا ة زق لوخد أ وحو هارد
 ظ ىبنياهث ىتنل ا دعبايي فارتءالاوريرتتلل إ لع ةلخادلا ةزيهل انوّلْثكاز وأد

 ىاطرشلا ةاداةبحاصب ليد اونم|نب لل ناب ماوني اطبال اكككذريغل قات دو

 فول ا|ماعل نيب ةيبوؤةذصاف اهنوكل كل ذ ناكو ىصرلا لاقال الة ذر اوك

 ٠ هله[ سرك نسل رقت نكي طورثل اس إى رح ا هبشب ديب هليهمو وهيشو |

 . فرح ن ا ىضرلان م عّورسمب اذه ىيمامر !لاقونم نمر ال نس لى هنا
 ٠١ نيهان انو لذى بلوى نا قركن رتقم ا عر اضلاو مر كل لما سلا وه طرا

 5 زج اولعمتواولعفت إ هلجلعةثخاد ةيطرشنا يالا اولعتت مناف بأ و

 سورعلاي ىلبسلا اهبلام نبهت هضعاو نايحوبإ سنك الهو ءأو ملب
 الصالل د عطَقبب مواروكل بايش هيو نكي /سدئنل |نيحلاد# ليقمانمرالا نال
 ا - حا يوه هع القنا ملعي ىزلا نلا اق يفحتلاوسسإ ديز مقيإ ككوتت

 أ مي كلمة اغنلا قارغتسأ ءلاضااف فرطن أ ديقمد ناف هبفس موكل

 "٠ كيقتي ىذلاىنلا فال تابئاالو ىتنلال  يلاؤنلا ف ضعتالف سم دز مقي
 لجا نم ي) مثنسو هيو طنلا نمر نمالا اهل ةياغال لا تاقوالا قرختسب هنأ
 ناكوث نك م زاوحواهيفنم ئن ءاطقن از وعتال اين اوس مز اللاركذ اهطد ارنا

 3كم اتفمزالل الع بّررتم نايس نلمأ4 انتم او هب حرصملا كمل الع بترتس
 دقو عف لك دلال ن ا ليهستلاو اىكاطيال لل ىااهمورح ف دحر اود

 ىبماسرلا درواوت اهئ الإ ىلع عنلا خالك نايو هلرئلا هلو خ كس فذحإ و خ“
 ١| حريعلاب ىورب باهالاؤيدلوعلل دال وفذح وربع وموزعت مك مانا

 | اصقندسالف ا ةرررمفدعابتلا عم ةلهم اءارلاوي وعم اننخل او لهما *

 | و لوقىريضلا ني لاحو |ةفئانسم دج ملكولق و ناعإلا لخدباطو ملي
 ٠ يو ون ]خدبالو لوقو مهاوعد ب نك و سون 4 كوذ د جرار ارثكس يلو
 ”تاولع للد هؤوتلا جم نسل ناسو سس« اقهولوقن نا هباورما امل
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 ةودعب هبال ىلا نوكيؤحيوى!ىمىيرداالو نايحور | لاق دعياوس مدد

 اهلا اوظن براي ايخسلا عقوتو زب عقوتلل دو لعن دق ل اهنا
 نيئلارلا ءلوك شب دش لاحلا ل ثزئالا ليس سيلف ومو ئأساو مى هسملا وذو
 | وكرمك اهسدارب دق ماللا ناكو وان اكبلطلل نيتعوسول | لأقول بلطل !ىلع
 || 37 ظ ٠ رفكلف اش ندوح دب دهتل او !كينهرل امل د ديلف ةلالسلا  ن اكنسلف
 1 مهانينااهاور كيل اماو ئةطئال كد بعل كلوفل دب دهئلا ىف لهتست لئالو
 دب دهيلاناءوصساهدعب امدولسف ليلعتلا ناماللا هش لههت اوعتدملو
 | خو لزيلابلطل ةعوصومالو لعملا بلطل ةعوصوسماللا نكل و اموري ن وكيف
 4 (ذافيشانلاالب مرجلا عيسو ةدبازئاو ةيماشلاالو دوه او لل عتلا الكا هرتعأهب

 ] فخاد وكمل رحت اذ يللومو ههياقل نبا تجرم لاه
 ثالث لعفيل واسم كلوفل س ايلا !ءرنع لوخبد قايالر كد ام وخد لا كلذ
 جر ارلأو لوصالا ف حوبجرملا لولا ىلعر م ليركد ا ككل اماسقن |نسرك أيوا
 انير وش فان داث كل درسعامياو كل د ىلعر اجو | ]يحبوا رما هس كلذ لكن |
 اهعزواكم اطئملاو نابسلا كلفن )ناشكلا ث لاقان أطخاو/ اديس نان لخاوت ا
 ةلفعل ريتااوصو اهبسسو اعجب ارامدلا كلتاصيي ةلخاوملا كرتباعدلاةعباذ
 اح اايصحت جقووناق اطبالاه فيلكتلا هس دبه ذم ى عاذهيو لوبسلا لاق
 . ىف لاصالا_راشعاب نكمي هال صام ا يصحت اء دل /ناوجنل ىم نيو لص

 //باخلل اهيوك عبو باهللاهبوئرشكالا ناوصو ىفلا شبام فاشترالا ٠
 ادي اروح ابر بر نئرع االسم ل بج ليلمت توفل تقلا ء كي الفوتلشس| ئمو

 طفلا و ررلاو مؤ ءاؤ ب وبر نكي اكل صالاو ببسل /م اقم بسم ا هيف مث أ موهو ٠
 اادلنو ارزوحال) ءسفن ىهنب ال نأس لا نال الدف ن طاماو هيسحولارقمل | نس

 مو هيلعودلا اصولوتو مكءاطخل غلو اعتلودوع الطقءارو لل ائغا ةلزنماهل |٠
 لقاو»#ئهنلا فرم ابوهلالبلق ن طكاهإو ة دب ارافلاو مكلجال ىا كل لسالئ اوسوف
 روكذم ا ل اذ ا صتخاورمالا لعف وهو هصخ ةحبص هلال كلذو لاوشم

 ىلو اوي ىيفاعلا ناوؤ ال اهنس !رثكآ بط اكن أرما نال م اللاب هرشو هل اير سال اب.
 برئالوخ هربعو | فطحب اهنمو رماد دع دقفالاوهلاصال ب ارجاو الع إو 1

 ةينرقب ةيعاولو خله ا لهن امىاثلابدارا لحل نيلعو مرج .. رع قشور
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 . ةيكاتلاماقمو 0 اا اال مالا : ارا ولبشُم
 ليز وخارجيا حاتخالو ادحأو العف مْرُج نيل, لصلاح اواو م
 عوفر عر اشم ه دع اجو اضم طش ناياذا كل ذلو لبخهلامزتكن او

 ثايو ةئينه للا دار فال ف اكلاو نيبري ىا نيعراضم اوف عججدب عرصام ىلع
 وب |لافاوس دحولع/:ر وصلات سيبلو نيعراصم نيفُمُتِس ان اع ن اق لو الا
 نيا ايهبد ل جلاريئ اثر وهل نييعر اضمن ولينا شكالا نى ع اوصن نايح
 مورا هيوزم هر اضم بوح او امصام لوال|ن وكي ا مثريش انلام دعى ةلكاشلل
 2 2 هوصخررهج اندم اماورثي انلامدع نموهو ىوقالا لف عّصالا نم
 ريصتلاعيويلا خجاحالولعو ءاووإر اينخا ار ملا احبن كلام نب هزوحو ةيورنملاب
 ىاااستحاو ةعاطو قحاهن ابان دصت ىا ان اما ةلوق متوا افلا نودوأول( حقب اس
 ليلعتلل اللا لا درج ىلع ةلال دلل اود كلذ وحلو ايرلل ل باوشووددا ىضرل ابلط
 اميسقو هيلعل الد || قيلعتلا رجول مضو امن ايوضولل ةلصال ةباغلاو
 افون هناععم لاى اشي ابر اشعأب دارل ألجأ هيلا فاضئأم بسك ملوك هش |
 لمت ردم ىاوع ثراه نبو لقعيال اهل هيلا ٌتاّصيأم سسح نم نولي ى مل
 فحئيايمو) قاعتلاوم ىذل |ليركبلاو م يعم ىإ طرلا خصم ءاوم برص |
 اوتياهنا ءرصاظ للا ناعوصوساهو هود هش ا! ىلع قلطب دق طشلا ناث طرشلا
 1 ركذ اهوزحو ىإ كسه ذياش نإ لروام نم معا مهن نإ كلام نير ديلإركذو
 . نسابلاو كاثورماظويودهاشلا هل كانا ذا كناو هيد موزجا خعم مهطاو |
 ىلعةعئاو ىاث اوهت يا ىاؤل اا وع دن اي)هلرو دجو ذا لانس قلتو نآبثالا

 , هيئرهاشلا ل! ىيلخ هلوو ةدي[ر ايو اوس عم اوعدتل مدعم لوعمم اعالا
 كس نباص !نأب |هليووت در | ىسلاتِلو ا نم لو اهي.بوصسرنعو ر هاذ

 لئتلولاحانسورماطظ ويف دهاشلاو ار دج لزت ناسي نمال) كردت ماذاءهرحم

 هناب ةمءاود لزترتخ عملا لا لل ارو ةلمهم احلا جفبأر ذجو اذ |باوح
 لعافلاو لعملا سوس عت ةلجوارا نا ذا ىّنع سباوشعثورماظ هن دهاشلا
 ١ 4 لاقاجنا دياعاهبو جف ناريضلا ل اتات اهمملو داش اع ى!لاحويفرشتسملا

 .٠ ناك كوالاو حالا خم اهنا) تمل اقع الهو ظفلل كك عالج اهي ىلع ىرشيزلا ٠
  ىاهلا نم لاح ا ىلع بضد عضوس خيا نمؤرإلا لع اهبر بص دوي ن١ قم ا

 ا



 ا تانوي لسماعلا ن ولم وب ىئرييمل |نسالاحر ورجل او راجلا ناكاذ! تلق نآث هب
 ْ ذل ةقيالوعللا نا مهحيرصت عم اهبحاص ف لساعلاوه لاح ا لداعلا نال
 1 دب نية اسمر ور اور احلا سفن ىلع لالا فالق / تلك ةفس الور بخألا
 ص امانلا ىلا ىدوي]ذهو قلعت يع قلعتملا جاو لكلا ىلع ءزج ا مسا نال
 لاو هز اج نينموم كل نحب اه ىأسو ةقيقحال احر ورح ادراجلا قيال ذاب
 ظ ءالائماورعص ليرشتلا ىو سخان الأهل ةيربجلا لع بصت لجن يد ورجل او
 | فو يه ة قلع ضيعبلا سول! ةب نس شاد دلوف وصْس و هوالا اس دعب
 ظ جو درغم ُهبأو ال احض دياز اهلسج فما اكئىعضدو ليرتل ا سال ة فصاهلا]
 ظ |/نيبم او صصخ او هرورج اذ هو تابالا نم هنن ش ىأى| مهلا هقوم
 ْ ا رماطوبف دواشلا غل! مهن اهبحءل دموع نس لصاح ا هماهبا/ل يزملاو طرشلا

 | نايزلاوهيرستل,/نامزلل اهبج ىلع ىدنعإ يلد ثيبل/!ذهو غلا ىلاق ٠
 0 لس ذه علا ني ناو نارا ةيحر ا هرصاظ كل ذود ان لاق ءاوذ
 ا أ ماهفسالا كاود اهنالمالكلار دصاهلو هاوق هفالخل اهحان هيحع ضارتعاالك
 ا ريخم ان ردصي ىذلا مالكلا لس عمأسل او مالكلا خجبريصتسْئلاو وعلا
 | ربخم اى ذبوهب ذا عياسلار دي هريغيام دع قي ناز وجود هعلص | شع
 ” د[ سوشي مالكلا سهدحب ريب ايريخم مارببجتلاب كبقامو | ؟جاروهأ|
 تسب ىبب يمال نس نا حلو امإو اهيل ءاهل ماعم دقْبب الر دصل'اهل نوكلر هنهذ
 ىلارطنلاب هاووا كبس نمو ناشلإ ييض نإ هك بوطُ | قد صصعاو هما نأسح
 فصيل لمن لبد إم لحم طف هاوداهيلم قافثالاو ى)اهتقبقح ىف فالخلا

 كلذو قلطم لبعُمُب ثدحوا هلوعطرشلا لعق اهرظ نايا بصانلا و ئاضمر١ ١
 مصير ص ىل يي ثرى ا قاضت دّدو هيل !ى اضن أم بست اهبال لاير وصي
 | سامو زوحدقو ثيل امتلجنيو لفعبالال ةعوضوساهتالا موو برض+
 عنا نوكت نإو' جنن ىش ى! ىا الوحم نوكين ! با سم زينت اماحت هلوث

 كه لاق ا مس ىارب دئنلا و بلو عمم اوه ةيأ نمو راسم ا قوم ]
 ولهمزيل هناي لوزا ذص ىلع درنكلوزياحار صمام ىجبولاتو هرعت
 ”3«ليرشلاو بحوم اى دازتال نمو طرشلا عما ىلع دوصيريص سار اةلهج

 هئيييماذوع مهن ازنل الو تق دسق دياشلا نال جيف لاق خلا ىو كضصأم داود ظ



 ظ
 ١ ١" ىثلاة ضنا مهردولذ كتاب ىزلا فرب اوه ءرطن الو مالا ىلع هيلا
 ١ روهربحلان!سهانركذ ادي دهشو ةيطرتلا نم ةقلع تملا ةصملا ثحابما
 . باوحلا تس عجيربريضولا مالكلا خير فنفيال هنأو باوج | |ئ الطرشل اعف
 نائرحوهت مرج مهر اذ كلم س دا مامالا هحرخإر لإ تب دملا طرشل /ى

 هنإىل!بهذ نمو كلاملا ىلع ةعئاولا ىلا ال كولملا ل! دوعن اه ارجو مريض
 ةربابلاو ىرلل /اقيلاوب | طرشل عاى ؛باويحلا لج سريضل ادوع مزال
 هلوواهعوجتو !هدحو طرشلا عقر بلا نإ غملا ف ىو ام لباقسو هترابع
 2 ولنا ليسو هلل اذ هشار سوم لوالاث لاختن اؤ هفلعتمو هرب موا
 - تيءهئالرضغل هرضماتت انذ هانئ ارضك اهمرب دقتلاو هبانثأت اهمدسم
 ردصإل)ام ئلاختشالا رجا ذ او همركأف هاخإ تنأر نمو ئاثلاو هانعم

 ' اعقاو نوكالام قبو ذه بالا هيلا انرشا اهؤنعارخوم فو ذل ار د
 للا انوكمالف مورا لو دعس فصتبالهناف صقان لعف ناكموأ نامز ىلع
 - و لعفلا كل لل برجل ا ىلع بصن لع ىف نولي لد [دكس الو جالوعمد
 ق ابوه ناكلاو ن اهرلا ىلع جف اوهام دعب صقانلا هقول أموإ كوب | ناك
 .اهثإو اولاقاك ]بخ ئنوك اسال افرظءنولوسخ كلذ عيوهو كل هن! ىلع
 0 ريغ يف عدنكل دعتم لعق دعب هقواذار في | ىقبو تول كلر دب اوهيوكت

 لعيئبو اع دتس نوليةلاحلا هذه ى هناف هس لعالو هيلع طلبو

 ىاع عفر لح ىف اهي نولي ن )ةيبإ سهباستاث امهم ْواوز وحو هيزهيووس

 دارللاو لوا اكل ياكل ققتتل رك هسال لاقول هبلع ك1 ١ قلعت دلوع دشالا
 ١ ب عئروص لع نايا ذ ال ببسي ىاثلا ناو اًيرك لحج ع تلد ةادالا نا
 00 0 (ةاادجو ناكلوت دان عراتملا  ةيبس دلل بلو ةيعيشلا
 ظ يشل و بروصولع ناكاذ |انلوفبأر رثحإو لقأم سكس جراخلا ف الأنا

 -تببسي سبل ى الان [عم ةيطرْس اها رادل تلح نإ قلاطتن | قخ سس
 لوالا دوحيو دنع الا دوجور ماك لقعلان | لوالإ ةيئرُك عمن[ لصاخلاو

 ١ ةراسو/ولملافاكىكلادوحو هيلع قوي هقاولا ف طرش سال هيلع اقلحم
 ٠ لب_خاىشلىث يبس بتع|نييشس ىلع لمترشأم لطرشلا تاو د امهضحب
 ا ًايقيقحابس لوالا لعملا نوكتن) مز الوبلعذلاداهلعجو ىث ةسورلم

١ 

 ىنات
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 عفرو ا وام مكتيرشعب نا عبي لسانه دال واجر اخا/فاثاإ

 ىيشت نا كلوقل مو زللاو اللا لب ببسلاةروصو
 هن ةشاةحي قالخإلا مو عل اهلل ابنا كنتم معلا بس
 * دئع مولا بس سانلا دنعةنامالاببسوم ىذلا + ل اريصب ناك

 كوخ ا طرخو نافدارتم ناظفل م هدسعاهف ىيماسدلا !لاقًأزجو اراوح هلوه
 ةرائالا جردت عم هل ناث مفي دبر مقين !ر وخالف !ددمل اسك ةدافإلا
 ىلع ىسب وهن إإ اون مم نال هلوق ول وسر و ندي /ى اون ع تنال سومو ز اج

 0 !.لافابوه حلا الاوج تيسر لم لعملا ناعإزج اس ذ/ لوزا

 هير وحلا ىوعد معن ةيحالطس | ةقيفحوم لب احالطس * ا اي اهنول هلم
 نبعم يزل ةعونيوماهنال ةصاخيرعشلا يالا هال ام هنخللا انقهأت
 اذهوهسدعو ةوقولا لمح مالا نوال مل طرشلاو عءوقولا بجاو
 ى كلذ زاوحليهستلا دم ألك مرض 0
 رع هدا اوه هولا هب عرصاموهرةلكىلعرشتلا
 ا يهيمع حدر |ىصر ةطائر لعله 307 الصلا هيلع هلوت هس لعجورشك

 اهنايلا دنس مذوب ويلان ااجرلاتاسا كف دينا دا

 د معد

 يال

 يو نف اهيف لماعلا فالكم اكل د ىلعىنسبو لاقو كيرلا اهل لسجل اهمام نس
 ا (]عئاهيت لع !ىك/دعنم نو ديالو إزحلا لع ١ ةئاضم اهنا لاق
 216 ايما غو اهنا اج فالخلا ن ومال تن! تاردالا
 3 در اهرمغ ىلعأس اي لرورصاط هيندهاكلا لابن اذار وت وح .اريلف عجم ا
 لعافلالاحت قلع تقلع ل فيلو لعن لهن قلعت طرخلا تاووأ اوداذحم
 اهشنكمإ) لامحلاو هروهشل هيلع فوئولا نك لعفلاو رحال اكن لوععل او
 بمول عب نإ مي لفراشنال تن لخ ل الاملاعفالا نسن أو اميافن كلذ

 يملا اسم مو نونؤكلا برطققطاروبلاح ١
 ا

0 
 أ

 ىنغل/ لاق اهباوم اهلرك ةقئ اون بوحوب ليرشل كورال اهتنلاكالعال

 7 * و
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 يي

00 

08 
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 ١ فيلم احرالا و مروصي اشب نيق فس اع ولوثاطرغ اهدوز و نسوا ولأ
 ورا هاب ماس هيج

 ثلا نبإوه هزاجا بو /ريعتت ااهطرشل هشلث ام هيب ااهناوح نأ
 هلق ثيبلاو سرا دب اءاس ىربهملا ولا اهيراط شيول ,يخخملا ىف اك
 لط/ وج لالطالاو رمانملا قحاللاو ىسرفلا رج لواو طاشنل ا ةيعملاو

 قلسو نونلا ةفب| دهنو ةرصاخلا ىو ةدهم )اطل |نوكشو ةرسهل ارسل
 نولسو الا عمب ةلصخ عج لصخو فرشم جسج ىز اهل | مزيجا

 ةكيهملاداسلا
 ذمه ولب مزج ا بوعرام ا حضور عش نم ةغيفل صو فرغو ةيرغل

 مةقدحياع د ره كلالاتلدس )مث نلاءانياش لوس نيل ىلع ثيبلا
 ”ابحوشال هوما ذه يف ةيطرشلا ناو نوعنالدنإ ه دس وبو مناخ او ماعلا
 ل هيدينورتنإا اهب عيمادتاا الاوهو وشو ل حعم اذ فماع
 ة كى نياوهو ل اهتاوخاو نب ىلعأم تاهو !هيمزح ان ئجارغلا
 امانل ىيلوشأبو إو دحاو كل ذ اهلك نال اهركذ عش و نان /لد
 اهلي نول هلع ن !لاحلاوا/ هله ددعتب لماع انس يبل ىا إل احل عد دنت

 رب نيد دعتي ناز وخنالو الما ئيفله أد حا دعت اوس بصنو يبل"
 فرعنا دهبو نلشنو اهلع د دعت وسلا اذ ىلع مراوح او فالتشخإ
 ددعت نانو أي ايمرشلا لوقناددلا هجر ىاقاللا ناهرلا كش لاقام
 ملعاو نط ىءام ىف لساعل نإ ضارتعالا ذه نعاداوجإسبال العلا
 هنإإعمةبقب سدذعتام نالتخامدعو اهي لعانلاهفراولع فلتخا
 - نيلعفلاضتقيوهع ىلإ | ملح نيلغتل نام امل إو ىخنإال اكل ذ هف دبل
 تثدحاأم باوجل دتسم لرش لعن نزف ذو دكلام نبا درا لو

 تارغتساب درو نبل نع ةفيعضةادالاو مارك تسالاو عملا نس ذا دال هب

 وخز ناب هع بيجاث نيلع ئع ةادالا فعضاماو مرزم لا نيلعفل /لمع
 فرح. ن الو اهطابترإ/ تاوح ا امزح او ال لواسو ناك يبس تضتق/|ذا

 نايدرو ربخلا لماع ل دام قاتل اب ومش ني ىلعر دكرإكرشلا
 '  لاعفو اهيحوام د رخال /ىقسو هس رح دح)ف دهن ك را لماعلا
 لصنل /اجدقو هر جنب لصفبال بيرم ماعلا نأنو فل كتدق طرشلا

0 



 دحوم ليشلا نى اثل نع بيجاو كر اكس نير تملا نم دحاا ناو او
 1 ؛ةردزوح“باوجلاو هلوعم ذدال مراحل اناضرا درو هلسمم | ذنهو
 ظ الع ولو عم ىدح عم مزاج ا اقب مرل طرشلاو ةادالا عوج لماعلا ناكولذ
 |! : هلع | عنا ةلج روب ىتتكيت ًاهيلرعم حا اتبلق ءالا لماعلا نايا وأم
 دا طلال قر دشم يشلا ناي باوهلا ىل!ضمرلاراشاو تورش مكنأ مهوذحمل ناو
 باوجلا نإ انِإس لاقبإ] ةر دقم مال يم نس يفلا ف د حيز وخنو مل باوخ او
 مر يلقب كياذ ريغروهو ليرشلل لكم باوح اي لاد هدكاو يتئلروكذملا
 راشعار يع ىب هلثم باوجاع لدي ايا روكدملاباوجلا نال دإويا| | قس
 ىد ةيصصخل |رطئلاوهانيا هبن نخادي كل درابتعا ذا اهم دعو |الادوحول
 . جنح ذك اهئالؤ الامإ البركي مث طهي ون نجر اشم ار يغ كا! و الرع ارق هباوج ا
 1 .ندك2 ؟ناملا غناه ييعتلت م اماو لاءالب تيجو ماعلا اهاطنغب اهلاهتس ١
 ١ يم نأمل ماو نورما ةرثكت اهتخا م وا هفورحةلت عمور تراس كام ]|
 ةلقل جمالا برئمالا زوج الئ اطرشر يصُبال نا ىلع ىمرلا صال يندم ا

 ا وول >
 نا لاح :ئملاى وب ءرصو ةعاجل ا مالك افلا نرؤ.موأعر اممم

 انلا لخ دتالث ةيساوةيلحف خاولا تال اوس ماهفتسالا ةزمهب ار دصم
 كود طرشلاة):|اياهلوخد زوجت مالعل| يمريغي أم نيب ةرسهملا نال
 تلق كت الى تمركتا كتسرك[ن )كلو قو ليرشلا ةادا اع ةرمهل | مي دقت
 فوت ةزسهل ارسلان او ةيالاب لكن! تارا أدت دسلا لاق .ىم هركت للم [ناأ/
 لوف هجارسلك هَق ارع مدح هفءاقل |لوخ دوج لصالاهنال اهيلع لج
 اهعانتما]/ افلا نارشقإل | بوحو م دع هلال ماكر هات هبل عاهل وخد عتم
 (لاصز اياذا|باوجلا ن!مظانل نيا نع عرصتلا ىف لقنو شاوح او معمل اهرهاو
 تلي ةيبلا اح نسووخ اهب هئارتق از وجو اذلا سم هولشرثلالا كركلل
 تالاف عراشملا عفر ذ !هريعلاتو لام ى اهالذ هيرب سوي كوخد
 اعاضم م) هشيودد مقتسيف راع نمو وح ابضام ليرشلالحف نالاوس افلا .نرف نأ ان وجو باوحلا عفرن ىلويسلل عباوجلا هجر عنا ةيس !ةلج



 ادّسيرخومو هع !ءلج نس وشال مكراع]و ف اخالذ رب نسوب نشوخ
 ا ا و ةتبيوهي هرب دقن قود
 دا همام اها لخالد مينا بل ايعصو ! هوة نرش فهنا ملعت لعل هير تمزتل! برعل ا نكلو مرح لعملا ناكو امل ةدانزب
 . تبل مو اهلرثوافلا ل وشد زاوخبر شهجوب !لاقو رماك أطرش عقي هسال
 الل نسحلاسص طرشلاة اد لف اناططهلالف الان ) لاق ىنصرل اهب مزج تاع
 امإو لعفا مو كلعف ىف كرثا اييرصاط ارب ان هش ةادال اس ونالو لامقتس

 ةادالاو لامقتسالاو لال نيح اص انا امه ال اهفاه رش ارب دمتلد ةلرت ظ

 - لككذهجو لعل !بفاو نسحا هلوفرمتات ىودوهو لامقتسال] اهشملخت ١
 زاوج دادغتلاب تئيعظافلاب بعوا لصا ملحق يلعت نالورصخا هسا
 اجواع رح نت هإلا كسسي نا ووك هلرف اهنمعب نع ىاثلا ف ةلمغلا
 قود كف اذه باوملا ن [سس الا الاى خغملا ىاكق يفك اور ماظل اوه
 هسبدو اوس ثباثري لق ىش لكىل عهدنا ن ولو طرشلا نع بيس باوخحلا نإل
 نسالمادعاذلد مرح رمل نص هورغلت ىلف هلوكالو ارك س أسمالا

 نس ول خا ٌقرس دقف هلوف دحاو' ى دعت ااوهو لعاؤلا ماقم ماقالو /
 دفن ضئقيف جعم قمحن دم دعب املا ن!اباوحو اعج ىلع دروا لق » 0
 طحرؤو دارملانأ, بيجو ليقتسم طرشلاب اوج نوكين ) صي القول جاه قوس ظ ا

 ١ نابباوح ارهطالاوفخيالاطذاريالا هقد ي ديقتال هنابدرو قرسدق هناب ظ
 وعشت قيقح لق ة لبافو لابقتس الدق هلع لخإرل | امل! صلخ طش افرح ظ
 - دقاضامازحلا عوقو درج الل يع انلا نم دجال نكلول إىل! ةقرسلا ة بسن ا
 0 انيحدقف عم اورماإلا سفن ىةمدقم هال !ءيوسملاةورساناللب 1
 ١ يكف قرين [ىعملاو لبق انك دقن ناانل نا ىلع يق نم ول ث) قرس هناب ظ ا
 '  رثلاو ور بعن اسحب نجرل /دبعل تببردص لعفي نمد وه قرس لق هنأد 0
 5 دس د يسر [رصاط هيد دهاشلاو ن التم ىوربو نأبس هدلا دنعر كلاب 5 ْ

 ٠ عمي عنمساالاو ءارداه هريدقت فو دعي | دتيربخ نالكموأ قايسور ثلا ١
 0١ دشف د حو ىلوالان!|تاوجف ذحةياورلا هده تنهمت ككأف نب ل3

 0 الن اوديل/اصد ائاهبحاصاج ناكل صالاو اهياوج نس افلا ف ذحيو يناثلا نإ .
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 هل | لزيا نسو هل, ةللذلا ىلا دياعاهبحاص ئريضلاو اهب بتيسأ وح
 كلغ لحل اهلبقاه هلوث قا لوعمم داو ىتليس ىددهاشلاو لالْسلا فلا
 اليارلو فاقلا ةقباهلبق لوقا ر قرن از وجو اه دعنا م هباوصو سال !نم
 ىعبسب نايف اهطارتش ىطعي ال هنكل ا اهركذ نع عضتسس او هل ركام ىوأست
 ةساهلا | ذ!لصالاى ديف !لاًناوولوقب سل |ق وسعر لتعا دّدو هلوف هشيبي نأ

 َق دو هلرعطارتش ال نع كل ذ ناسغاناهعال 'لخدنإل اهنال سال لأ
 بلع درالُف خمر (هل ا كورسا ىف ليهسل | سالك | ليهستل مسن ضنعب

 الف افلا نع ضوعاهن إل +اوخؤيطر شل || ذ !دعب ةيناهل اذان طيرك درو وس
 اضوعوائلا' نعسان تناك !ذ! هنا لاكن[ املعتلا نس اهون ن اهي“
 اهنعئم ان الاهل ءرلومو هروقم تال زا اهعماخ اما اهعماخالث اهنع

 فاشألا بحاص لاق دقواهعمائ الاهنإ | ذه ةئيضق مهضعب لوك طقسف
 ىو ةياهلا اذى اذ اورمل يل[. اصب | ةصخلس ها ذاك اتت هلوق دنع
 ءافل'تاحاذاف نوطنقي مها ذ اعتدلوئكا يل ' دسم ةراس ةاز لاى هقت
 ةصخاش ىهئو !ةصخاش اذا ليئولث دكا اا اصر اياتن وامن اهعم
 فيعتنلاوريثستلا بسح هلو د در عسو ةرلكول | الا بقت لصف ديدس نأ
 111 نيبةطس اوالون| نسر وهج ا با قب ب اشعابىإ

 دال اود سيواسونع ماللاو نيونثل ا سل اخلا ف فعباهب لاقو ةفرعملاو
 ميلعمو دوحوم مولعم لك مولحبو نسب ثا ل110 | نال اهنحت ةدرعم لك
 اال ةبنلاب مالا لاصإكة لاصالا ىلع ليلد جار دنالأو امهسُخ جر دب
 ثامنلا نال ف :/ |ةفرعل ا هنأيوإو ةفرعأ لص تمد ةركذلا ةل مالت

 0 هير
 ع

 : الاقوو] شلاش اون ويدؤللائل اذ ونهج او نس الم دشن اذن محازتت |
 ترركرشتلا لصد فرعا امو نإ صم اك ف يرعنلا زل اماهسالا نم نال

 كبخأاسإ د وحول/ لاح [نس | ذه تش ف نبولَسل|لاقورخادبزو ديزي
 شخ نإ سنه ا ن الف يرن |ل مكس كسلا نأك دوحول !لاحل ؛كظناذ اوالوه

, 

 ضعياهضعب ل الئخا/فيرعتل |اهيف ثدحلاىه ص |خئالاو نجلا: طلتغ ١
 لواىشلا كالو ووتسشلا هيلار اش !ىذل اوه بولس | ول اق امنا نخالو
 مر دئالووتلالياعت ن وكل فطاعلا طقسب ن !ىعسب ع ناكذ زل أ دوبحو



 مص 0 مويفمتل مما عال ل مم صل ل اصمم ملا ها ص قنا هش اح كاخم

 كلو ةجاحال ةركنل !سالاىادنوفرب ددي هل ًاصالل اينائالبلعتال#
 نومملا' داع ذاريضلا نال ةركنلا فوصوم ل /اعجار حلغج قا يملا
 داعالوتفباطم زوجت ايربجلا هت اطمر اهءنسلعل مءوارك د م هلعيرسخاو
 طادوجوم سجيو عاش ام هلود كسأ تناك نموخب .. ىلا ةاعارم لو الاو هيلا

 وجا, وسوم ا ناو هسسفن سسحلاو عياش ةركدلا طفل ن ارسل! عييصر هال
 .  قوانصلا' ىلعل/ موهتملا نا سنح ادازفإ يف يأس هساقح او سنجلا د دعت
 عال وسفن سئجلا ال ىتطنملا يسجل صوصُجال اهريعو فنصلاو وسلا
 داصلاهرهمأل ءوسوم ةرثسلا طفل نادارفالا ىف ءابشل ا نحمر دحاو ىش

 لاس ااهنس لك | عشسس لب صعب نوداهضعب صختال دار ال/ كلن ىم لكلع
 د اووال/ نم هرنعو_ليو يرغو دير ىب عياش الثم ]در طفلي ايقيقح
 انقيقحاقالط/ اهلك لع قلطي ىن افلفملا ذه ول وصوم ىدالا دوهُمل
 يضم ا ل رو روس تحل امل هوم كاك دز هنو يا ج

 ل. دوم ان وسوم ا نااضياقح او هسنج دار ف[ عاسام ىار دّمم فاضم
 عازنذع هداردا ند جرا او لصغاماومالس نجلا دارفاوص عر اذا ىف
 سه اب دارإ ا سامح [رياسل ت اًئوهت ىض] | لوصح ا أماو ىلع ف جيفريبأ
 عاف قف ولاه تناكاوسير مالا سفن ي ةلصام لا موهممل) دارد| دوجوملا
 دنجيووإ ٌتيحناهتكار سال | ىسفن ىفاهل لوصحا/م وهم ادا زار ذل أ قالوا
 .درورهاظ هلاك اهملاد ارا ناك موهمم لا كل > هيلع ف دصاهس سضرفام
 2 "اللا ناو دارمالاد ار. ناو ولد وحو ال ىوصنرس١ سن ادرعن ن | هيلع
 0 عامربغرل ذاه ةركتلا فررترو !ذهرب دئ اس اثوالو ا دارئمإلا طفل دقن
 . اعضو تايثكاهلا دعسل ار ان ىلإ اعاس كر اعم ا نساهرتع ىلع هك دسملا
 لواع دربامنع باوحاهعجاسإو هأوف هفرعتت ع ةيلعر اجرشلاو تشعل انس
 00 ٍةرتوم الا ل شتا يده درملا |ذ هرب عر اك ا دجوب مْنأو
 ايفاواهنكللا نالسقيالاهناف ىش ئعماسو ناس اذعمب نْكي اثلاوة ارماو
 ٠ ك/اكلاورئالف منول اراشعاب لول ادار او شو ناش ا وهو اهلبقي أس هقوم
 ١ مدعو هصولا ص بسه ٌبيرخلا لست اهلل بيرعو دحاعر يثسلا ةزاللا
 0١١ زرتحلو لستلا هجو قعاهل اهتس ا عصاول م ارنل ا خيجرس ضراع لوّشلا



 مناف تر يرن دسم ةم ناو سانسقرتلا ةسلانوكت
 لاا اواوسلِضعلا و لضف اولدم لبياض و تالا اللبأق
 آو لمان ايلا ومالا وللي سناب له اربلا 00
 00 م لإ لبقيو ةرلث ايهم لكك !اس دارا
 ١ تانورتلااذلو هيلع هقاوو الش برنملا ولت امسُس عقوم واو اهم لك
 نع مهسنا اهلشباسو ةوم ناقيالوذف مالا نالق ال واشي!كركتل ام“
 هدير دص صنت مقوم فاو لعاملا هن|ناب بجو جالا ةروصؤ لصف لأ هم
 لكخرتو ربع بولو هيلع لالالا فروت انزل ناو هبماقوالعفلا

 شل يلع 0 ركنا هوو اضياث انما (عفيركلا عمل دن اهنال ةلوصوم ا
 جول الوم م هول جي كإركلل | ركت ا نار هلظالاف دوحوم اد صاخ كسل | له |للع

 رضوع او ى.ُي با/ازحأ نخاملسم اوهو هلوهشلى ايم مث ءاوعودعللو ْ

 تاناوبملا ننس ام ىسل اهلل نا اويحمئهلوفا عجب رسلف ة سقس ال ىذلاد درملا
 فرشعلا اىزدلالاةلوطم ا ا ذآ ن يعم و عسل هْضو اسدرع ىجل ئ
 هينا /مالعال! اه عر دنبل هشولا نو د لايعتسالا دنع نيعتل اوه خفرعملا
 صامتا الا |عسيالانا | طفل ناف فراخم أرب سو كاهبلإو تاهل ساهر

 0 ميسا مس م20

 0 ا لماش ىكء وهم ع وصوم

 ىو راه اهنوك و زلب الئاماعادحاو اعْصو اهم نيعم لكل ةعونموماهبا
 لهو تاون تنال هوه وتاميولو فواد ديتو لرتشال واه

 فيلو دج دعبتس!ذهوالسا (هيف اهل اعتس ا ميا
 مل وةقيقدلز املا ارذتس | مدع ىةغتلا عا تفلت ا الكلك اوتو ال
 ا ان لسان كلذ ىف كسّمنإنأى 0

 قى رلعتي لونا عم فراعم ا نمونائ هللا دهعلا مال. فعمل افيرتتلا

 هنابو لجو تيار عمو مالو ةركلا ملح دن يحبو نيعم
 ئأك ةركتلا اوف ارشعمانيعت وسفن ىف نيعم نشكو سّسحلاى لع

 هدوحيفر؛ ابنعإ ن اكن أو ىنملل ةعونموماهناب لرفلا عر شعر اهليعت

0 
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 لا تل ا لت كت - 2

 راي هه ناسا | (هتيرحأو ل تالا و هلو نيحاع نفاد دوف قف 1 -
 نانمو أم عابس ى |! ىد ان اوهو>وعةؤرعمولا فاضل الاف اشم او  لخريوةطساوبواةطس اوالب اف اضمن 4 !اوسو قابس يضاهيال!قالغوتم
 - بصل 0 يا هبل ةطبطو د هجرس اهويفيرعت
 ف هتيفخا ىاهتر صا نم هساظف يرصنل |سائق مع يرجح يضم ىنييشل
 . ةوودقعمى اديقعوه لسعلات دفع مهلوف دحيراعفرييطل اما وريضم
 ضع م مهم ا لاق صالا اع فراعما فرعا هنالدلوف رص جام ى! ع رصب سيل

 .٠ قط امن! ضعب نس فرعا فراح اصعب مهل وش قال ا دارس هقيلاكت
 . صنعا امره اذهبورثلال حالا هيلا قرطت ىذل انس فعال قايل لانخنلا
 الو فرحت |ةستر اوس اهلكف راحم ا لاق يح مرح نبا دعو ب | مهيلع هب
 . |ذو هناا ذه سيلا ا ده تفرع لوّفتالذتإ) ضعب نم ئرع | اهضعب لاق
 اسايف لْض امتل| ليقيالام شيال لصفتلا اعف ن ! ف عاب علا اهدرو اد
 اهضعب فرعتس اهلهم ةروهتس لاوؤامالالباقسو هثرأبردبعتل١ قياللاف
 ٌةَنو افتمءاونالا كلن دا اف فيرعنلا ىةفرعم ا او نأ تنواغتاةن ا ملعاو
 فرعأو بي اغلا ريض سرعاوهو بما أ يم نم فرع/ماكتأ يصف اضا
 ناك اس ةراشالا ف عاو سانحال(هسإمنىس انالاايس|مث نكامإلا (ين|مالعالا
 روضه لا هيف تا« امءادال| ىذ فرعإو ديعبلل مث طسوعأل مث بيرثلل
 ." معراعلا ف عاملا لعجلوالا نإرما انهرقب سنهل م صك دهيعلا
 راكم لا ههنم ةكراط هيلع ىّنم (1(عتس | ج(عصو ىلكئ ناب لوملا
 . ملعلا سيرعاهناب لوملإخبنيالاعضو كجونأب لقولو لب لاكش ال( ةيأغ
 قباسلا ممم ا مالك م ذخيوب دقو هفالهاعضو كجملعلا نا( قافئالل

 تالوصوم ا لحج ىاثلا لماتيلف ل كالا بؤر ةيدرعالام ة اهلا دام نأيب ىف
 لي <كدقو موجلا افلا ساههنا سس نويلوصالا هركذاإ فل اك فراعملا نس
 08 وصال ادرخالا نوبوغلاو اهرحا نويلوضالاركد نيلاهجتس !اهل نابهمل اكل
 ١١ د موصنملا ىفوا ويف ةقيفحروه له موهعلل ةروكذم ا هيعلا ناو اذالخ
 ١ ١ عنادتيضقو لوالا ىلسلا راه لا ىر ديالو سوم او مرعلا نب
 ٠ ىراحي نعم صوشح ا ناو وعل اوهو ققيفح ةحاو لاعتس اال اهل سيب

 اهل



 | رعلا ةياغتالوصولل ىز اج نعيم ناسبإو نييوح ا ماكل خو هلاخ لاكش لاذ اهل ظ

 0 باح ناب قالا لعلو ىهتن ا فراحللا ةصاخم ذهو اها دع مول حم ا اع مكتمل ١
 كاريشالا موا قاتلا لوفلا وهو صوضخ ا اهعضو مه دنع نيبوهيلا ناب
 نعام ادبوبو بابلا اذه ىصوسحل اوهو سيئعل ارح اورل ند ثلاكل اوهو
 موعل (ىشلامّسا اذاادشبلا نإاولاثادتبملا باب مهنا كازتسالا عة عونموم
 يعز يلدا ذو مهرد هلذ ىبت اب ىزل وح لوصوم اب كل ذاولتمو ورشخو هل /تلخد
 لكشتساوصئامول ىوامر بلا ة يغلا شو تار مكموتلل قاث مهرنع تن الوصول نا
 ولعيةلسلاث ةدوهحم ن ولكن وهطانسا عم موعلا غبص نست الوسوم ا لعج
 ىل (عر هلو دأب م ذم لكك ماسلا س منبه ذنل الدوهت داهبا د صفا ذا الا ل
 لاق نك اذ الخ لوسولل ةدرعإ / ةلسصل اتاك از هلو مهشغأم لا سم هّسعُف
 ارجو علاق انب دهعل اواو عبث تسبب اهل هر دّقمو | ةرهألف لاوه هلافعم ا نإ
 ليو سفن ف سيلد هلا داب باقجدذ تلق ءريغيو بجساح ا نبدي عرمصو قيس
 لعام موع طفسالو هيوغل حث صصغاماو اعلادِفو هدي لب دموع يدم ا

 بم ىدابع عزو حالصل ا مهغصون دحلان ار نيعال«نيح اصل ىدابعل
 الفسح لب ىرغتسموهاول عم ول دلل لعشتاهعلادلق كف ةيلإ وعلا ظ

 ْ جرأاخاى اا نه نل/ انيعمالاهلعجت ا, كلف اموكو ةيهيسول |ديق ند ثرل ذاس
 ةومص|ا.فررعلا ىننويناببلا/اقاذهلو عقاولاكا ذف جراخ ا بح هنييعت درا! ذ ف
 لبلغؤش ملتاوخامهنو رن نيذلانادلوق و خ حب مخل عم اهي اوبسشيإ نكي لق هنا
 ةفسصلاو لهب نانسي لكلب جر احلا ىفانيعي دوصّقللا| سيل هنو اوعرصت ن /مهرو دص

 معا ايوقدلاسبل يال ةورسلتسي نبذل اوربا اب حيو لاجل نوال ظ
 نالدهعلا نم ج خا مهام انس مهشغف ود نإ ملعب دينلا | كهبو مهن

 ا طب 1
 وهعيدناب مكمل لبق ناك ولساتف لري دئتو |ةقيقح صوخ هناذاينهذالو ابحر اخ
 ملف دهعالٌيح همومي فقب ىذلاوهول !ميلعل خا لارسال وهام لاب ىل نايف
 دهعلاة يزف لاو مسا اوم دوهعملا كف #لوصوما فاك دهع هيف نارلو دموعب فال
 لهل اهئ ام ديقم لد دهع ويف رسيل أ وصوم اوصل وود اوسوم ا ىن دوهعُم |أسأو



 هك لا حير -

 ىلعو لولا !ده لشو ىا“ ءااذكهو هلوفه ديوث ٍةرنلووتس امنه شور هانعب نهتنا

 م« ىناضملان اق ايسولاء عم ا م لوصولالاقب نان ءاابهتسالوث ل ايب مسا
 : جامي فرحت لاول او ملعلاة ترو از ل ناسل / هبا ديشام
 الادرحل ا ىمهشن اوتاروكذ ملا ىإا كه دعو ابل اذ هو هب قاحتب لخوحب لعت

 ديزل كلوقو برص دز دير هسأ لس لوودب جرخاحصو ءاووذ اعلافراعمىلا
 اعئلطا ناو دز ظفل افا ذكل حف ٍدبز باخلا دز نع كلوثو نك ل حف اراب
 هبوكه سخط ىإملككي اه دلو كل ذل اعونموم سبل نا الا ب اخلاو بلاك او ملكنلا
 لف جوخ هب باطخم اويل اجيت صخشس إب انوا هلوقو مكي طفل ح مسمن نع
 لوم وخر ولذم الاب فاض او ماكي ريع سخ ىا بي اغوادلوقو طا
 ملكش هالة بخل او باطخاو ملكتلا اع ةلاداهنالهإباو كاباو او قحاوللام اكتم
 . ةعراضلا يرحاصوخوةئبلا-انلاااهلةلالدالو ىاعم ا اعةلاد نورحرمتجلا
 سيفلا كاهل ارم نس هد جي ايوان رشلا لوك سيبلو ةراشالا جال ةقحاللا ناكل اذلو
 رانا نم ةبانيوم ىذل ار يصلا حم اظفتل انه داريا نال تنائاث | امدح ى لصفنلا

 ٠ اجلا علب دقت 000
 ىراصو خرب نال ظفل هيلع دوج ةراثو ٍبلاخل وهو هئبرص لبر وح هجو لكس

 لنعمل ةربخاىذلالوالامهر ر فضن الما مهدد ىامهرد فصن نامفصُيو مهرد ١ |
 -- ةفطنءانلحجلا3 مدا جينيل ني ةلالس نم: انالاانفلخرتلوأعتهلوقهسو

 003 لميت 08 |نع اولسنا/احتةلوقو فطن س قلك مد ناله دل اول ادهوراركو ْ

 الهريبلو ةقراسلاايشا تفل نمتبوهشيرخ ابطا عياهلاسدت لاقت وسن لأ 1

 كتولننإ ادسالةدعاق نال ناقتالا  ىطوسلا لليل اذالخ انسب داما 1

 اياوعور ةيوارحا حمري ملا يلع عجيب مئاهدحاوباداسركإو ناينعم فلل ّْ
 نكد شنو خمالا سيل ساو ناسنالا ظ فلو خا خحبورخ/ر يصل حبيب ضهيلع ْ

 لل |اكرصام كاتخ نبال ةدارالا تلمح عل مو ةددعنم هناث لنصام ا ظ

 ناهياورظنو!عاتتعالو نات نم[ ىفشمالر ها[ صو هفصنو مهردىدنعمل ىف ١
 الو رعم سري امواستو هنا عب هلوقلكك لدو ةيهجودحا سم هيلعدوعي ةرانو ٠
 لوك نم لصق ىزل اربعرهلا نالزوكذأ از عباعد وعنال اهلا هرف نمسمق ظ ا

 رجم ا كلو ق | داسفلا نارخا رع نم ص قنيا] لونت نا هصيالوسالهلفلر ابثعاب ١
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 لذي
 امي



 ظ مهيئتفتسالوأعتلوف ان لصالا نععزخئدشو عجرم اى اهقفاون لصالا هرب اهضل ا ترتاذاو# دعات هيافوبرجتلاهدناف هربدتفرخلا صحت ف نهرا م نلاو ٠ أ نازا|ن هيهفي امرابشعاب هيلع داعريصصل افتار ا للعو_ريهنلإم غلا ةّنصل |ععل ب
 ظ او هلثمو دربللاو عت هلافد زها ياو قل ادخال ا : ناو دحا مهنم

 مهيواشو وموُمب هنطاس سابعنب| لاقأعر ذ مهب قاضو مهن ىس اطول انلسر تام
 هِشدؤ افكود(نل انف دق نا احتهلوق يل جح نم اع بعزم ن ماع بوز اضااعرذ
 ين الهرزاتنالو 1 ىقعالاو نضر الاوبرا كابل
 فحم هنالونم ب كومو نآقئ الإ طوسلاو داعس تادرس مما هرثا ناو
 انو ةدعج ب ناتولو الشمام زدت |ىثهنع دعدفو لصالا وهام كلذ نأب
 الب ني احتةلوق ىف هب فرتعا هنالأضي | سشخيزل نم ببكيو هدوم ملنلا نيسل
 لر كالا ريممل دعا يي ىل/راش |وناف تول دسي نيل | اعمشا آو هعح امدعب
 ريم الربا اصيالا لاو الي دلا ىلا عجار كال اور ضنا س مقاول ا(صيالألا
 بي اصلا اجر /لعج ثيحىرش زل ا اعدرلاىاهط باى ىواضبلاراشادلقو
 النون اءاعإو هم ام ىيلالخأل دنا ىلا سولو الا ىوعديبراّساو ىو | سوم اهلك
 مالكلاىف ساشلا ىلا ىو اذ او. يهلل ابجيؤسو ةحاسئ ابالغ نولي اه أري ايصلأ عجرم
 تسيل وط ةيو مالعلا نمبهولطم اع عماتملا ةرعاسم م دع بسب مار هابتشساو
 يهمل هادلزناان ايبا مخالف اعفالتخإلا دنعاهيضماشش|ا0ك|لبتلا|ذهنس

 هيطعاكرستلا نع ةينغلاةمابلاولةداهشرل ريع نممراصانه نارقلل ٠
 امإلا وعدم وعل ليقو لمجرد انا مهضعب لقنو هيل اولا زئادنس| نام

 سفن نار دل )نما نإرقملا هنول اع دري هنا مئرطن لح نار فملا هنا اع ثرسفلمقاقنأ
 زاوحاعاس كد ريو لجمال لان بيحاو لازئالا هنع ران املا نس ىنإلو انلزنااذا
 هتلجراشعاب نارقل 'ىل؛عجار ريضلان انو ظفللا اذه لصاح مات نما ضلك
 ناو نارا لج نم هائل ازن|ان[ظفلبر ابخالان وكش ليسعتل | اى ديازجار اشعامال
 ذوحنوت| ول صاحيو |يمئتلا عال ةاج انمى جمنعير (هحدلا نال هانز ئا نأ هم نات
 ا ىأينإرقلل هجر رريضلانابو الف ّتسمإ عريعن نى هسغنول راش! ىّسلا نركينا
 النفل مدقتمر يضلل بضما عضارب| نان عبر يطاربا ىلشب ذ اووه: فهنا انا
 .ىسومئاؤ لا سجواو ,.: + لعافلا نعربخاتلا هتسرو لوصفمهنال ةررخلشم

 ا



 ل وعم |معمتم دعتم لعائل اهسرو لع هنال ةشرمرفتم اطفلرخاتم_صللرفملا

 هيلو لبلد الفوسم ل دب ىسومور تسير يم سحي ال عاف ليفو تالضقلا نم هريعو

 .ونصقلاو ناشر يصور وذشلاو ما ىاهركذ ءاومىجا لج نموهعلماعلا
 ريكا ابنرل اانت بحال كامل امىاابنرل اتت ايحال/ىها مون هرسفم هنعربل ا بوملاو
 نم لديملاو عودرماىلالوال !جاتحاو قائل |كلع) نا عزانشلا بابو برو ون بام
 اقلط هو يدعم ىا اصتخم هاو رحوملا لرعنملا اعمدقتملالعافلاب لصت, او مدعبأم
 نم هيلا داعنس صختال هال ةلط رتل يقو هوك هزياحو ا ريكستل ا بجاو لا داعأوس
 لب لموه ٌيحْنِم وصصخ هنأ, ببحاو الحر هيرو تر هيلع كخرا لو هما نيب

 هتيركاف لدر ىاجو م كح ل بقاسوضحت هيل ادويتعل ا ناك اذا غباناونأب ضرنعأو
 لجير ىاحونع أوو لن نولي نعم الحر برم ف ىشب صتخت ا اذا أم ناي
 هيرحمو ةرك نولي لعافل او إءانش ف هال كسلا زياحوف جرمان اك اما هتمركا
 نولالوهوز يبق لوالا اثم هنالربطتتلا بجاو هحيرم ان انما لا الجير بير هلود
 |دباي|ريتسماملهلوو ةرلكالاميصفلا ىف نوكيالوهو بسر دري ىاثلا و ةركئالا
 لاس فوخ نهرا م نصخ هن تنس |ةلصتم /رياهعلا لص ناب
 قفا | نوكب الو و لاضنالار دعت دنع لصفنل ام لصفنم ا نم لضخ هنولأر اثتس
 نالوعمم اهنا ةلْضمر و هاو بوصمللاو لصئم ا اصوصخ لحفل ءز حو هو لعاف هنإل
 اهاعدلا ظفلباونفنكاو لعافلا اتنساراصتخالاهبعضو عل |ةلصتم ارب (ملا ئ اوزوح
 ١ سيلامدل و وقلااماعليل دنيا اهفنوئيو ىث ةروهشلا عل السقلا حاس فزخت
 ف ةروص ول اأو ظفلتلا ى لففلل| ىتكديمهو ةروصول سيلربص ىا طفلا ةروصوأ

 زاجناوهنافاناوحرشتسم ا فيرتلا ل ود بلؤنملا ظفلليفدلب نانوضتو لقعلا
 الق الفاطراصزرسا ناوول ةروسالر انئسا |ةلاحم كل ظ فلا و ةروصول نوكتنا
 تل ناكر ياه سفير تتسلل يهغلاد|قيزنقل/لبظفلل ف ةدوصل نرد

 أ ورع هر ابعلاقيضلالوم_ء|نيوئلا ل وتو ىصرل | هلاقاكاطفلءلعضت

  لئالةج [بةلالرل نال ش اع دب الماما د لاوعضي ماذا مهنا دروأو ف همم م وهع
 ظ ١ فوزمملاوفيتلا قدس او لمتلا لعل د نه دحأو نعل نيلفللا عضو داتتعإب نوُلَت(عاة فورم ا نال دارباوسستن اوقرحلو ه سي مالعلا نولب نادزِلو
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 - وقصر سمو يواجلو اري دعتو | بوجي اذاف!ابوجوأييدفتد لاب وجو هوك قايسأمل
 ظ وجواب رئنلأب فويصول ان عريف لعافلا نع اكو ناعل لاو نيبال فو ]فر دسم

 0 ايران اةزسهب ادبي | عراضملا نالاهتلطاو ملكتل ره ىإ ةزسهلاب ودبل هر د عقوم | عوذولاو هسأع أ كل ذوهل عنا ءالامىإ | مما خالابوهو ىو دسافوهو .
 1 لادشامدعي نإ ةنلسإلا هده ابهباور انتسال | ناءاغإو نونلاو هيداذلو
 0 لحاول اب اطْحْأَب هلو د زر ا. هن اكفير يلا نع ىبني الشم ماعتل اكل حملا ةدوحوم أ ةسرولا تاما فهانعم وهلال لاو صاع! زرابلاب نايتالا كار مر يمضلا ن اهئريملا
 ظ از اوج هيفرتتسب هنافموتتد نهلة بيخلا اثبو دبلاو هيدا ايل ايو ديم أ جرح
 اكتسالال اهو | ءاوور شالو ررسيهنأف .او كم او ةدحاولا باطخأتب و دبأاو

 ءانستسالا ف دا ير اهن اي طل الاعفالا هذه ف راضالا هزتلا اأو كلاصنسا لاك
 كىاامدع ىذلف ١ ساىوساهرينرهظال هنا اكمال و مث لص| ىف علا
 رص هيلع ئطعلا ئئقو هيفطعلا دي ود نم لحل (عوخو +.:ىهئتا اها
 ةينهزل |دارفالار اتعأب نوكتاعريف اكلاذا حر اذار اصخلال|مدخ نايب فاعلا

 أب ضايربع هكود هدم كا ةيره تاي يد مصب مهلعل قتلا ىلعفادلوك ٠
 بسصنر يغو اسحلو راتئسالا نوليالقيِمعلا ناهيهت و جرهاظلا مفر فاما
 ليش ]دنا لهو ةيفصولا اعيد |«اقضحما وم لاخلا ىلعو اسال اع
 ةروك لى تافصل و بحاصلاو عزجالاو طبالا/ةيسسال/اهيلع تلماعأهبزرتحاو
 بم كاهيف ىف ناهيه دز ودع اوك ىقشم] بوسم او باص عمو ذ ةييعالا
 |ءاعويلع لحد دقف كبري هلا وفم نولي بخ كا هصلس اىدياع[زاوجرشتس
 وهو تاهيه قيقعلا تاهبهب ليكنلا لوالاو مهسالعل ةفلاخ هيفوالح يفرتا
 ه دحو لعفلا [ن|وولاق ىىلاو لح ا اره صق ولا ايي دّدو ةلجاديل وتس
 اظحإ مهد اوسو باوالا ول ظحات ذح اناا وحجم هنا ءربظنو لساوعلابرئاَسال
 7 والوغممهئانهر ةرجعم يا نرحاع عضاوم مهطحواشالد ه دحو هيف هل
 ظ اسالي دام ان الاعمال اس )با وصولا رس م راشا ديوادهلعلف بيا

 وجل ٠ فصوب ةريرم از اوجنتسلا نموه هحاذادنملاب كلذ نفيا لماحل ةلوعجم وكت ى نا ىئانيالك يلو عمم اوا ةيلعانلامضتقي لساول ةلوعمريعاهئاةلماعا دب[ لاعفإا ٠
 رادلاوورعو لردع دير وع يرظلاو سحررلتو بورصمورعو براش دب ن ولك



 1 )ا
 ا

 ٠ ١ ةمعجاريلف ضوال[و هيفرظنو هريعو كلام نبا يسقتركذ ام لارتتسسلل) ملا سفن ٠
 ؛ ا لص الل ستي سيل تحمل ذر التل نبق همها ع اب تاتتام
 لصتم ا فطعلاب ا ىف هضوالأو ث لحجر قو ىشلل (ميق نول اكىشلا قون رابلانم
 د زرابلا م بقوه ىذل الصتملالا قي ن اان راب وتتسم ىلإ م سقو (سقم
 ئلاككداغ عقاول | موهمم ا لاذ نولي نإ ا لصتملا موهعماك ل صتللا تمم اخ
 هلووامشم ضل نوكالصتيرتتمم ان وكم مزيل الفرتتسم او هباقو اصدسم مع|
 طفلا دان |وعسو هظوفللاوا فلل اوفر وصول س يىاظفللا  ةروصولاب

 مياقلاظفلل اريشسلانرتتسملاو فوزهم اررابلا مما لواسنلر وشما روكي لل معيب ام نقتل دما
3 

 سما سالاحنسح/ فو رىلاذ كلفن اق ف دح م لعتلا كيو فوزه او نهنلاب 00

 كلارك حلاو لمقملا ةلال دب فصتمرتتس.ا تلق ةريجل ابنمتخل اذلو هفاليرمالأو
 مخ لاهنالذ س فعضا :هتلالدو هيف لا جاتحا اذلو ظفللاو لمعلا ةلالد دنع
 نالعادتا كرس نازاوخ مزال يع مف ذح وب نايمالانإ هوو ىاقاللإ انا هلاك
 هب قطنلا نكي عوصوم طفل فوز ملا نا قرصا ذكور ماس (عالتمل سيل تتسم ا

 هنوف بسمك نب ادشبي نا هصي اكرمض ىأ / وبا دكييال اموهو مل ىرشتسللا ىالخا“ “ب
 نيفسصولا ةديأفو القع كم حانتفالا يل صتم اءقطنا ناك فعل |بسهالاب علا
 لعمل وا نيلعمملا هس ابم نع ببال لصتم اريضلا نأ نأيب ف ااه لحنا ناعم
 | “ الوصعب لعفلا دجنالو مالكل ابو ديم قيالف هس زج اك بصب ةحاليصخو
 2 ل ينور سلط فيوتلا ضقتنب الوز رادا سم يقل ا الوه تح نم لصتل ا هدارمو
 ىو رسب هنأ و تلا هن هل مهريدقن ىروتلا شرتتسم ال وخد اعدرالو

  فكتاسرس امل فصول لع اك هشاب كلام نب ردبلا حرص ىجوماهيراض دنهإ
 ىلع دري كق ناف ديل ن لب لعافب سيل زر ابل! نالو ةرابعلاقيضلر كد (هسدقتلا
 لصتملانادارل لا تلقولعف مه كوم هب ادبي هناف مهتبرنم و بياغلار ضع دح ا
 م الكلا لواىف هعوتمو لق هيلع مق ناكى ذل ه انعم اعمال لوا وف هقيالأم
 توك الاوبرص مه لق اذاو هب لوعم مهب صو خو هشالر وك لم ا يهعلا حز

 هول دب امياوادتسم لب هيلو عمو ه نوكيال ويرش مه |ّياذأو هبالوعفم
 ١ ةذحاو ةغيص نكن امزلن نكل ترئمل ةنالوقققم مه نا | وتبرنم مهل اقينا
 لضتملاةغبص ةمل اهب اهن اش لري[ صل اى فهل سظنالو لاصئئالاو ل اهقيالا نيب رسم
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 لا

 نا ١

 فورم او طغفاهلاوهركد اهي بياغلاريهصلا نا باوجلاىاوالاف لضفنل ا ةخيصل
 اما مه زهطاوبرزضصمهىر هجياو ةيشما اعلاود لب مس تسإ ءلهقحاللا

 أنه ليهسلافلاقر ايد.ال انرواججال نا هلوقلة رورصل فالس ارابتخإادلرو
 باوسلاوارايندل اهيلي هنا انشتسالا باى ورش رك دوهيلسشاقيالف ك1[ لشو
 ”ةرعل| ماسقا نمد رصبأمو عوفرلا دقن | عويرم ىإٍس قبو جارد انهر وكن ألا
 ةيرفوز اهي كلذ تلق هوجو عوورسوبف لاقي نادقت يلى بما م اسفا نيرهملاو
 جيواقم موقي منال وتدور اعل ضعبذادارلاوةبنم هلال نعي هصيصنتل
 ياا ذ' ىقيقح عوُيرصِر هلا مهلوذ ىداسالا ئاقاللرصأنلا اقواذكهو ءوهرلا
 عاوناما كعالا عقاوم لوم ولع عفرب عوف ئم اولي بورلإ ذا ةقيمح ةسنأك
 اسؤفاضالقاقالل | رصانلا لاو أهبف عقب ىسملا نالوق اوم تيونونل اما ىأ هئوموج

 لصئير سم ىإهورلا لكي صنشتأم لوف مورلا لحل مهّلو ف ىاطب | الإ ض جت اوس ى عِش
 تيحمت روكا صاصتخالاب دارلا ناو هريع ى دجرويالف هقرلال مكنت
 .هن !انلقوالعت نولاكل كي هل نوال دق هس يباني الئ هئرلا الا ن ول الو لحيدل نأ

 شهبا وصةجبراوهودلوو ةمصلااعدوصوم ارصق نموسو صالاو هو مل ل كال
 ماكتملانتمعراهقلطاو هبيانو )لعافلا اهلا ان ىلاتلاءنرو ةبطاكت! اق ديايزب ضوالا فاك
 فورحاهب لصناامواتلاوماقلطم بجياو ىشللا ىئيريملا نإ اع اهتيشوبطاخناو
 لاى عاما لعف نايف كرتشم هس ايف كرششم أوو هج او ةينتنل هولا

 ف ذه نكل هيف لرتْشمو هع اك انرتش !كاوعلك/ذل هلوغمم عاذ بلو عم
 "اضل نأ هيلع درس ةصاخانوهو هوو هيِفرتتس افاعسو لصفلاب عفرفر يهمل اراد
 ىولسم تبعوأشباوور ل هفتدقرملاو بصنلا ف4 نب ةلرْتشْلي|ةئالذلا
 (اللاو نوراع عر لي ىئركذ اهفريمصلا عومو نإ لون نا كلو ايات هنو ا تولوا

 1 'دحاو حعم نولي اميأضي | مالكلاو ٌةلاصالا قيرطب ةئالثلا نيب كتبو ص ين .

 "هلا عيرلا لاح ىف (هنالى ررنم وح ةلاصالا ٍق يرطب عفر له ىنركت دئابلا نادر
 هيف اعل/ولعاق اع تاجيئل|ر د اصم ا سة اخو ملتمما يحبو بسنلاةلاحو
 لماع لحيزاوح نم جمالا اع صخا دقن فو زق لطم أوعفمون) اعبوصنم
 اهلعيرقتلاو ةصاخ نو جيلا وال اخرلا اج لوقت كتل ةئيلاح ا عنم ىعضو ركوملا
 ملعتبإ اونا هديب امرهو ٠ هةص اخيروك لم ا كانشال اب ةصوُسح اهنوك ةل احانوهو
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 نك ماكنم اول عوضوم ا نوم قد اص ريع عمو لوو لصتللا فر مامإع سأ قل
 راقلطم .ارد هريعو ماكتللا روج دل حوضوم ا نار هلظالاو هريعة بحاصمم طورشم
 املا ن اناحاللص:ىاهلاو ملكتم اربع هب دارط| ب هلام. 4نيشنوم و | دم ىأ

 ٠ قلطا|دباكلا نا عم دب اعتددلا نع ىكياذلو ة بيل رييضب ودع ىنلي اكتال ىذلأ
 ' لكؤوهنساع ليفسفرخا نو زيت صاصتخال |مزلتس ةبيطلا نال ا عتويلع
 © ورملاو لوصالاى ف هرللا ةريتو ا بوصنم ا لعجؤ ا انا هعزمو توه ن أكم
 . هيفاهطوحاولا|ناكى إي اهب وصمم ا غيِص ل صا نركين | مهصعب لاق اكن لسمو
 تلت ةخيصوهو كناو انا ناف عوير !ئالخن اا و ةمل كح ةغيسل ةفحاك

 رييطراعتسرئؤ'او ةلاصالااقبرطب ىا ار رج لصف اريصلا نولسالو هلو ثرب لش
 ىن نري ةرابعإلا زلم اليل داو وان التنا الو تاكانا امور جا ينص نام جيرلا

 او قاضمو ) قحام) وضد اخ نأل هبا دثبالا عيال ضوفخلأو هبا دب ال | صبأم
 راتخلاىلعسيضلاو هيرو فاضل اعديلانانمملاوراحلا ىلعر ورح مدتبالو

 سيل! لا نيت ىورحاها دعامر هلوقل انا ال هعورفو تا نان اد دادا لأ ظ
 لج نمو نييرصبلادع# دياز صو نلالاه يفاناو الاح نيب ماكل ىذل ذأ قف ْ
 '- تفلالااهدعتد دز ةنكاسالةحوتممان !نوياض او نتشوكلا دنعربيملا ]

 "فلما ةنااسلا نولاوفاض اانا يربصلا نا ضْنمِن ىمل اماكن ك يمل
 | ١ ؟اض مدع بحبوب لالا نيس ورح قحاوللاواياو ناوهريملا نول
 ٠ كا ماككلل لارتشالاءاحضو ذه اعامض اب جاو ايان إل عرضا فيرعت
  نكتلف ةنيعب ةنيرقو اان هنارمإلا ةياغهانحماعلاد لرنسم لكو بباغلاو

 نافإول هلا نيعت لب ةلالدل 'لصااهيلع ىتوسالةنيرتملاو قحاوللاكتةنيرمل' 7 ظ
 ا فحاول كلت لول دم ةبيغلاو باطخلاو ملكتلانا الل نس نم مهفب دك تلك ١
 ً فيرعلا ف دصيالف تازلا درك اع لب سب اهو|رماذغا دنءلعال ادرمضل انو الك . 1

 َ طك باطخلا اعلاد تاونغ ناف اذهىلهوايرل 3ام اع مهمالك ل جدجول| كلذ
 ٠ هيلع فيولا قدصي مالاو فحاوللا لول دم باطلا ن الق حاوللام: هنارتقأ

 أ' كادلأم نب هراتخاو ئزاملاو ليل اديلابم امرا: كلا لباقمو لسانيلف ظ ظ
 ' هالفدلوقى ةفامالاروهللاباوم ىذإإريضلا اهلا فيض ةرصماس |قحاوللا ظ 0
 ١ ملوهذوذكب دودرموهررخالا ل فاض ماهدح ا ناريه ل إباق باول ياو 0

 | لمعي 3
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 ادع دان ةيرالماهنالاهب امرة فاصمايات ولو ريامصلا ةذاضادهعب

 هبلابهذايو لصتما نعل صفنيل ئدلإللا اهلع رعي ةساع د ديزي اباو
 لك سارلان اك ايس رب لصا لور يو فلاره اهقحلوأو اياووحين!نمنوشوكلا
 لج ةنساللل هيلع ةلحخارلا (لاو هنع ويرمع هرياس هيلع ىسني ىذل اوصى س
 س ابريبحتلانم سفنلا خعمب سارلاو ةيسبسملا نوكت ناز وجو لاح ا اع بص
 مهب بهذو تاويرخ/ىشن ىلا | اهيسفن ل ارظنل اب لصا ىا ار اج لكلا نع ضعبلا
 اك و مهضعب لاق كلذ نع ليقو لا هباههبشل ليقو هودروهج ا بهذ موه لا
 0 نسج نايم لا ملكت | ريطم لود اهلكل لعل اه ذهل ى سير ىزملا نإ لاقي نأ نم عن ام
 | ان !لاقيمإلا صخالاب ع لوو ٌىِب وتلا ى سي مضل ا ةيئرم فالتخا !قاماول اله
 تالا العفالوانلعف اباو نسف ناوهو ومو اناوانلعفاناو تاوتنأو
 1 هيف نلمالاعزرتحال صولا ناكما عم>اوفالعف ل ايبايو اًيلعف تاو وهو وهو
 1 دلوق يا رصحا نال اصمنالان يحبو هل وقى بابلارخل ةسشالا اسما نم لاضنالا
 ْ طاوسم اهي لاق الى ا فو لهض دباعلاو اهيلأَق الوسخ ا دتبم كتيركاو تئوهت
 موق ادار توسل سر ول
 . يو كوععم»وفو َة دبا نود ايزل تيبلاورايتخالا ض لوف زرت | بحاص|امو
 0 كو تا سانحو بهنلسا [عامطغ مقرات ةلفزفلا اع ١ هركذافو

 ٠ نيلرلعاث نال ن ولا طقسو بريل ىاث لوخعم مهيذوا مهلب مل صولال اولا مءتلصول 1
 ليب زب لعاف تيب ار خاوف مهو ديرب لوا لوعفم مه درزي ومهوابالوائلاالواداو
 / آد يربالاو مهيسفن | نود ريالا لصالا لهو ةرورئصلل هذصف تيحرصاشل او يدو
 ١ ْ اتم قال ىجسط نير سصلا ن | عع وسم مليا كلاس نإ نيب فالخ

 ماونم ٍفرعارخإريهض +ل ف اع ثحنو حجم ا عبار يلف ملاسيلوا ب ولقلا ل اهو وبْع نس
 لس دبعلاو نع لصفلا برها نايولام ل ذب حرخو تعنريضدعبام
 لامعاو ىاياوا د اياه اطعاوخ لصفلاب هتف ءاريع ضو الماعن اكواهاياز
 اهيلس وج اوه هتبرصوع لصولا بث حورس هنكا فرعاناكواىايأ
 اهاالراقب دق + اذ هنكا خلوق مهمتسا عمال طعتسا عم لاس سوف هينطعتسا
 زآلا هلو ب اّهبإو لاصقن الل اخرس سيل ونأ لع لاذ كلذ نم هيِدرْعب م جر الا



 هوخو اذه ىثواولاو اطعالا بلطانه ل اوسل ا اهوأل اس نإءبوو هريثعل جرمالو
 للوا نوتلار اكن الل ويف ماهمْس ال اهولكسزلن )اود ميمل | عابس |نم تدلوت
 - ملرقنو اهلوش اعل | ذعب خجحلاو|ةبادهل |كلث مكوزلن اىان وتين! عسي
 ناالا دلوع مازلالااذه نوليال نعم نوهر ان اهل مكن لاح او اهب |دنهالا لع
 ٠ © انادكيطسيو هكطعمانامهر كلاوج ئصرل ا جالا ف لخداع! لماعل نولي

 ١ فخالاوماشحراعالا نوصس نوكيأالوابوصسو | اروري لوالا ناك اوس ور دسم او
 اعنا نمىلو ارورج اريل اىلو اه لأننا ل| نال 2 |لصفل نانا او ىضلاوركذ اك
 لعافلا اور دصملا نم هيرييملا لاضن ىف دعق !لعفلا نال بوصل اريزصل !ىر امن
 نم ساىفوه تالا رشلا نركداصو مشهي املاهو هتاذ ل لو خعملاو لعافلا بلطي هنال
 جانلا ]عدلا نس ج | نعتلسو س انلإرذ لبق مبفع هرلذ ونا ليلد سان يع لع
 مقتل يملان اص و ةهبش انههو هيج انلار بع الانحلا كه ب نيلي نا زيكو

 - وملا هذه شو ةيلعانلا اعالصض عومرسةف امال ءالعبر ور هن | انة أبا ىحو
 ١" وصلاهذم طبامئااتلا| ذم لكيلخ دي باق اعوهرس مدقنم ايفل ا نؤكمال نا .

 "هس خلاد ثبمأم ى خا لا كتبسح ىخاء لوو طقفاعوورمنوكي ال نا دإ طا لاقي ألا ظ
 ىدانمسيلو هدعب يذلا لعملا هرسفي فو لحن لعمل نان لوعفم امإو هدجأم ظ

 | 2 هروص اون نا نضيوهو ةوخالأ هيدا, فيكّد | نيعل معز اعأدنل | فرح ئ لج ظ
  ةفداضل الك نحضوع جن اهمالاو اصعنزوباجر عج اولا احرالاوركذام تلم
 ١> نيهئانيا دق اهو ةرسهلا سكب ة حا عجاخ اة ئو ةهل ل نحالاو دوم ا

 7 هئال كلذ ىاتيامروهجا ليلعت نإ ىلا براشاددنا مهليرب ذإ دوك فد]رط اف طع ا
 مارما عنم تغلب ل, ىلايلق لوقوم لصالا قرح او |دتبموه]ب لصالا ارش ىسل ١
 ةسهلارسك هلكاخاو ىد اص ىلرب ىاار دتبم د ا باستلاكلزت | هزجع تيبردص 1

 - ةراقدادهاءاالاخ/لقي ك يحد هاشلاهينو (هّصخس ايقل | ناكن زو صئالاو صو ا

 ١" لعفلانع وز جار يملان إب ن4 باب نيبو هنيب قرذو ليهستلا ىفمهقئاو لا قفاو 1
 ١ تاكفلعنلاس دز عويرم او عومسالا هز جي هن اف هسنك ث مفالعبرخا بوصسم ا

 " نبا لامفنانيرعل نع دراولا نالو هتبرم ءاهيويبشو هف هلا ش اسس عملا
 '  اهيفايواعو لاضالااهبنراتخاف ةصالخ اي مهفلاخيو اهفالخ نمن ابا. لاصنأو ا
 ١> داعب اب ةساغمدجو ملال دقو هتنك ان هيشلخ باب هيلس بأ تال ]ب اسمأت 1
 ا ظ "5
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 ا سمو ردت هيمن بس لشمال

 ١ ىور اهاّصد | هرباكيو هيئتلخب ارب اخيك كبو هيئلس بانل ناكسلك

 ظ ٌْ | طك هنلس ب( ف زعفلا ناهينلسا هْلخب ا ةرراغمهجيوو كلاس نم

 1 قحي لصالا و  !دنسم لوالا نال: اممْئمِب كل ذ ناندلووانهسأن نوال نا

 | بجي اذلف لعفل' نس لوالا بك د ضراعهن إب بيجاو لاصفنالا كيلا

 ١ ملا اباوع وبال و يا ةموسلاو ان ولاقل

 | ُهْيصْفلا صو نوُكلا امره سفل امو ةلسل وايت

 تفل را ,وماهتاوحا ىرحلو ادلوفمل اضناذك اًيئؤلاد ارطاواهينع ظ

 عيربلا نعالقنبهستلا شو نايخيوبا هرمز حىذلاو جاف نب ةضائو كلام '|
 اكتنإو يشمل مهلوتو اهئارخا نيعئس لصفلان أو فاكب صاخكل ن ن)ةرخلا

 ني ير
 | ْ ٠ نضلاوخ ىادت ]قيد صلاوخ هاوف كك ىبرساقلا باهّشلا د دن طقسفابضاد

 | هئبرض لإ دخ اع بصللاو ةرلاقيدصلاى نا كلو مالكلاذهىئ ققُحي دذلا
 ! ا ااقيعومم اللأو ىهورم يب انالسلولوف

 1 لقب طلانورضاخ يل نال |قزطمال لما#ل!ناض !ناسالابدارطاو :

 لعافل العن الا نوكل 2 |ل صولا اويرهاطدهاشلاو هريعب ماشاف دقتلاو ظ

 فلل ]باقل بضلاال اصقنا ىلل اصفنالايبعيتو دلو هتنرضلو ككاو عم اكرمطاد ظ
 .وهاماواهلوعماناالااودعنالاس اول اًمالاردلو د كرر ماشا م ضقت الاو
 يلب نا عيان ك/ذو ولو انإعهباسحا نمو ادي انلومز اكبو كلام نبا ولاقام
 _رضيالو ام اع داع تتم 2. بوا دب لعافو_سخاناو ةلوسوم اهنا اقيددو ةقآك

 أس قالملا ويف نكي بز قلطنلاقب راح اج هلوصحم امل' نسدافنسم ساد ارق
 تاباىلبو عضوم ا|ذه ىف كلاس ني نأ يحوبا طلعو ةرد رع لقعي نساك

 أنابيلا نال المعز ان ترلو لاقوسدا ىلا زي ب وكس اهاونخ ةقيرش ش
 اولْين لاح نأسلو كلاس نسا عم ب اوصلاو ىكسلا اهلا لاق انى حبو قباوكش ا

 وصحن ناورسمحملاهنا ن اعدم الكوس ونال كل دو ودزاى!ىرزحيو ئيوكشا انب ظ
 عب جو نويب يبل هيلع عاى اثلاو س ادلارثكا هيلع لوالاو ظفر يخالا وهاك



 0 ماجا ص

 ١ اوما مانرماب 4 نيبو سب ابنلالاىل !ىدوي لسولا نال هأعد! أب ١"

 الئفومت الستسا ملأ د علا ىزعا دّمف نررعاظانكن خمر صنب لوقك ار دصم
 7 هلير م سبكوش جرس لب ةلّصف بهم عوفر ال [ق اضمر دسم بض ولف

 ١ نون اندمالكر يقتل جاتختو سلاما وهمس اعدر يح هايارم الا بلم نم
 ١  ريبلا رص تنحي نيفياضتللا نيب لصفب ناب ول اضازاوحاريض عومرم ا
 مشرالو|لتق ةياور ىور طمرج ةياور ف م طاهح ات ناف كوفر يمالاخ
 شائعاالذ ليصفتهيث ناك |ذاص وهما نأ اعاكرشل ارجو دالوال|بصنب مهبايررك
 كلوقل اهيحاصربغ اع هيرجةفصوا دل هيلع

 ١ ١ نازختو وماهر ا دنه دبر

 ىل !ةدسسم نوكتالو بحاحلا نبأ يف ىف اك ل صن إر يضل ا ىلا ة دس سةفصلا
 ١ ذا لعفلاةفصل او ببسالا,فر امةفسلابهعئر,ذ[ىلديكانزرابل او نكمل
 . ةلمدو د رةفصلاق الم او كلام نبالاق اكو مج ينور دير وع سسبللا ل صح
 . ةلوهريضلا ل صفي طواهبحكصريغ اعقفصلتجدمت دعاكاله اون مياق دز
 وخيرخاو|هلوهارلاك ان كابا هنمو بر لم| ني لاك نل ابا ووولم امرصاوا

 + الشال اىونعملا لماعل اداه | ونعين ايوا ءاوق نيعتسن كاب اودبعت كا
 و مهتاهيإنم ايووفن كحل ماعلا ناو ا ىإى نؤرحو/هإ موقت تن

 وخعوبتبيملاب لاش /نم لماعل لصف دإ عوبتم كصفوا+ ود يزن
 جلال اهنا جاي ةراجلاةج ندرا ناف كابا ةحمهيلأوطاياو لوسرلا نوح خ
 ئلسولاو لصفلا ةراح او ةفطاعلا نيب قرشلإر هظيفءزيجدربل اور يصلا
 ىف هريسمتى نايحوب|اهرلذ ةبيرغ ةلسب ل كبل لعل اجانريهملان 6و الم
 [دبلو تن وقت |ىئابلاو امدقيالوخعن نايا لحج نان وقتاقى ا اواعتدلوت
 روصتبالو الفل لساعلا.ءل اهنالراسفب مو أعب انريَمملا اهبضوقو ةروص ذه
 هلو لصفلانيعتيف عوير يملا ةرك ابي نعؤه م فم لماعلا ناي اذ كلذ راكم
 - كدعبال اهياصاياو نولت ةديصقاو دكا كعنإ ال تلافهلوفلو مزاو لوو
 '. هوفلةقراف امالو| لوف تس ا اساو انا امام اق كلوقو حايل يمل اكو واى اساوا>ازك
 . -هاوادت/مالدج ِلَقرلواعبطم لاز(نلؤ وم كل اقح قيدصلةدجوذنا
 . الفوج باو ىسرافلااي ىر دنعادتن امال تسيلة قر افلا نال تنال م رركلا ناوخ لم
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 ظ , هلوصحلماللا ةهج نم سيلتن ال نركلا ناو ىئلصفلانالو ادّبالامالاهلّست
 ْ واكد طاذواملكتب ىرصان وثم نأ: ةبثراد جانا وع ناك بخ تول ةنهج ماهل ٠
 0 اكفرمولقىذلارييغلان «نافهاياوتلعو كابا كةلعو ىأب | نتف عوج باعوا“

 |[ ضعب وقس ىاسكلاه طحامكلذ نس االصتاابيرو هلوك لصف لاخر ىتلعوخ

 لاصقنالاوجولاوادح/يلقومواصوعرضن اواهوجو سانلانسحا مهلا
 عشار وال[ ىفودنيفصلاول داطالا فو ثينانلاوإريكلتلا فو ةبيغل اف اققتان أف
 1 انعاو هابا ءاطعافولاصفنالاظفلب ىاثلا وكب حيو اعوهس لوالا نكي لو هج اوا
 كي. ي اهلواونإجارسلان باو نيِِضوللانعو فراحم ا ئاثاذهملعأ ١ ذكهو فايا
 مهرس الو ضورحلاق يرطب ملعلا ف كارتُسالا ن | ههجوو ىطعم نب هراتخنا  لمخلاو
 70و قعي هنالو هنيعيام ىلا جانضتسمملا ن او ىرجالىلكهن |ليق قحربمملا كلذ
 ل وانتيف اينهذو|ايجر اخايغتإلا نيعل عضوامداوو برب عمدق هنالو كمل

 نيا نارا لخديف هيلاهيسلا عضاو ماعلا لقانو نجلا ولع ملعو نما
 اكول عضولا بحس لواتتل|مدع د|رطلاو هضو ل دب قلعاهيرببعتلا ىلا ح ايتحاربغ
 عاسو اهرب وأنت ن اف ةلرتشملاءالعاجرطالم ىخشل اعل قدرك ىف قاس
 للا ةجاحالف اهنيوتن ي دام ةيطبجلا د يقر ايثعالاب ى لسكن ةلارومالاو ةددعتم
 هقيقجمءلار ىارالا نالةيلغلاب ملعل فر رعنلا ىف لخدو رحاو عضوب مهضحب ة دايز
 نيم د لاغلاملعلا صتخا ث يح نيلجتسملال اهتساةبلفو الحو البزنتوا
 ٍضقْنالو كلذ هلاوحيرصو نيلجتسم ا الو ص ن اف نيحم عضاو نم هضولا ة لن
 لتس عاضواباعوصوم نول اع قو ضاقننالان ال قيقحما مالب فرعم اب فيرعتلا
 قمه اواىطلا موهملل مومدن|لاحال لع ليل دال عونه وهو تابصوصم ا
 وف ءبو داتفلا طرخ كلذ نو دو هتابث| حو كلذ فالخ ىعد | نيدحأو هضوب

 مولا دعب رع ناو عْسولا ٌتبح سم اواهيسو نيبعتنال اهمال تاركتل |نببحم اب
 ةواوةلرتلا عني وجو اعديق د ابزل كلذوه حارخ/ف ةجاحالور و سف ضراه
 ناو ٍةكلاو هينجعتر ابتعا._نيعم عضو دارلل ناب بيجاو نيعا عضياكا عضاولان
 ةبقدهرجباعو هلومل بسانل| اء حل اص لاو >وداهنيبعت دري ) نكن بعل تعو
 دحاو ىف لهتسا اذ اف هدارفانسدحإو لكل اصلان فوعم او ٍلوُمب نا لا فراحملا

 تساراي هاهس نيعيامإ لدرلاو كن عملا لوؤو هشيجب ىش اع هسصفؤ ه فرع
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 مة لاولاسللاااابلا

 . اهكحي ولا اللجرل 1| ككوق ىف لجيرظنلوو سلا نيحملا نا هبوهتم لاهي

 نايبوديفاب هرصو د لوف ىأذ | مهلوق خعم|ذهو ثارو طقف ةشررق ل[ لب

 هب امرمقتلاو هيدعوه امس صختى |: اهصختش ابتعابحامورخالا وتلا

 اخ انانقومو داع مين اغلا تن نعرف , ثبحنىْنلا بصي
 !ىاهبلايقتلاب ايحوبا لات هل خر ماهل ليو وقسم العال لقو
 لات لوقنملا مهفيرعت : ناد دقو قيتنا هنعنأ افلم ًءاووعشوا

 نسما ىلا لهتس / لور عسا ما لهتسا اموهو ه'يديقلا اذه
 عون ارح ا اعدررواو لاهتسال طا |مدعىفماط د نعسلا مالو لهجتسي
 معلن ب سنجل جنس | هنأ خماس ئلاضي اع لقن م العيعنسا اعمق دصل

 | يقم قرا ىلار 0
 سوماقلاي لاق دببعقف د

 لالعإو (لعأم 7 ل هتقوامخ رس

 ا :

 اني دالاودحلو حرش نين ىييص ساو هنيعام لعنمم ملح كلذ نال 3

 نول“ اضتتني س ايعلا ناف بلى دعاة فبايرل طذاشلاورشل ل اتيسكب
 2“: أشلاو يسمو ىهرط ملا سرج م 0 ا ىدعب

 ١ ةماداشلاوانل كاووارلا لقب اهلالعا | ضتقت س ايلا اف هروكيو ني دل لعام

 ظدو نا كولو نالوم ناموسو ناد د سيلا اهامو نار ادا وتلا فحل
 عب ارلاو ةفصم كلاثلاو نبع |نم ئاثل اور دصم نب لومنس لوالإ خا ديزكءاوق
 ليهشل عش ىفورسإ لف نيلسسد الو عيانم لغم نيس اخو ض اسراعت نم

 1 0 و

 بين اثلااهب مم صاويف ليثدقون | ىاثلاو ريغيال لومنللاو كلذ فال تصاو ع /

 0 ا

/ 



 او اضيا عطارساب نصي تصف اجونأ. بايو عين القيم هنو يعت عيليعل ريغ ف
 .نعاهظفلر يخيب امأر يشك العال نال هيت كر سيخت نموس | ىّصرل | ىوعد أ ٌةجاح
 ةيلعُتَء ا جنس عراسلاو ةيلضذلا نس هحضوم فراق هنايمالع| ولاهي اتاطولمنلا

 ىقب ةاهل اوس اقامإو ةيسالا سلوقنملامهيريتل همت لو ةيعس ه1 جنس سماثلاو
 ديسللطسوتملا ئاوحنوهريعو ضوالاى ا ةياوملأ هلم س لوقنمل ملكنا
 نا قحلاو لق اهبانب ع يلح ا تانبملا لق سم اديعارْشس طبات لس ملا ل عج هسفدام
 لصال اىس نياعبار (يق ت دع لب ٌةِسِم ا ئاهلعج لبق ةا بج اهب اك يح نم عاجلا
 اههسارحاو اما عون اراصرففااعتلعجاذااماو ةيرعماهوازجإ تنال نأو
 اوال الوغشم ارش طرأت نمربخالا رجلا ناي ا نكل ليلعب ها اع ب )عالا ىرخب نال

 نوكس يدهن هسإءاراصم النفل هيك بعالاروهلع نم منن اةييضفلا اعل ال دلل ىلا
 يت مدا يام با | نم
 مو اسوهو هارد فصلا هبباهيلعم ا كالث | دخلو اهنا اهيول كلذ جب لحالب
 اكل جخام حز طمذلا هلو كل هرضلو انتباه زبإ نمذل او نيحأ

 راسو عرخويف دوحولا ظ حالم ىإ* ,د اصب | صختلا ملعح ززتو فراحم | نقب م
 دقو تالنلاسانجالا ايا عضو ىئةظحالم ار ابتعامدع ةرورص ةيئهذلاروسلا
 ١ كس ةركتلاسسج ارس| ىف هيعن امهععاو سن ا ماع نيب قرملا ف مهضعب لاك
 وضوم سبأ سنح ا ماع نال لاكش | ال ذه معو رسما رمل | عونصوم عا اه دح ا
 ملعو ن!باوح او ل اشالا صخب جو ةيهايل عوصوم هنا اهباثو ُهَمِيَهَحل لب درملل
 حصا و اهضاولا كلق ناف ظحال مل نجا ع آى قو يهل ار وصخ ا هم ظحول سن ا
 هانئعيطحالبناو دال دبر ئاح لياتلاكذلو ئعملا ظحالي ناود ال نعم اراب ة ظفل
 ةركتلاو ظحالب مالصاحن 4ناو ىهذلاروضح ا نال اوخ ا هيف طحالب م هلوق كلذ
 سم دل أر ابنعا سيبل ىشلار ابنع|مدعو يف ةبجاو ةليحالم ا نا ةدرعم ا فالك

 بكبوشو فيرتلا مرلتس ةروكى ما اكحالاناةلاليل ادهجوارابطا ليلدو دا ظ

 *دلاو دوحرلاةطحالمرابتعا نييعنلار ابتعا غحيو مراللا ثوبث عزل ورام ا ٠
 باوصلان ا يالا ول اريام سيلو نه لاى دوحرل ا ظحالس قباسلاهلوق قفاويد
 دوحولا ذ |هتينه لل ار وصلا اس نري نيبعتل ا ظحالم ىا مدقت اهت لوقين ا
 صين اناماودوحولا حالم هلوق نعةلهغا ذه نال ميجا نيب كسُسم نهذلاىف



 ارظن هارح لا لعج بلعُت مارحا دس | لاقي أو ترب رمد وحولا دوجيوم لِبكول

 اليىانيبعت الب ىادبوو افجي نعاولكالدا و الل ةظحال ل١ نو دب ةيهاملا سفن ىلإ
 امرسو ةدحيو نب ديكر اشعا الب ىادبق الب خاوكرماو ملع |حَنيبعن هظحالم

 ةمعالابعرو دعا نود سنلا ماغى دب ناف هل فيزتل ادق اهريلع و لخدو
 كففللا نال ماكتلار ابنعان و د هراّسعا مع ذقو نانا ةلاكدلا ناكعضاولاراشعا نا
 معز الإ اهلشيو هل, هال ما هداراو ملكتل هر شعاع ضول ا هانحم اعل د قلطا اذا

 ١[كاًموس لخدا و. ةقيقح ا ةذجتسضعب جالا كلذ نا ديفن ةركتلا نا الا لأ
 ني ةدافتسم :رضعبلاو ةَقيَقح لا سسفنهب دال ناف وسلا ل خد اوه فرعم ا
 ظ 1 .رل ىلزرطتلاب ماللاوذ هود هعاف ةنيرقفلاب صوص م اعلوهع الشي لوخدل ا«ةنيرملا

 ىلع ىببماذصو مدّ امل عضو امم ظفلل ا لاهتتس /هسال كاع قع حليو ىمنتلا
 ا .:نعرظنل اهطق م كةئيهانلأ اعول اًنش|آح نمن ا ناو نافل اهسمنا

/ 
 عضو هناوهو هلباقماعاماوه ةييسند ةبهاذل عونموم سشخب| جانا نس جرم ا

 هباومحمديلاهفقحا(ةقيقح قيقح امال, ايرعمهلاعتس |سيلف مهبم درمل
 فروت هسنجدإر فام عهبم دل اعوضوم ن6 | ذا نالىقيقح هند عسا قالأل
 دقو ٍداةالانم هيلع دسار ابتعإر يع سر سم ا موهمم هب دير ُهَمِصحا مالب
 شالا يبحتلا اومو ٌتعبحلا وركذ ايفو اسطقا اي نو كيف هانعمز حو لهتسا
 نوي فيلد دم او دجوي مو ةقيقح ا مال. فرح او سنجم ا ملع عضو ىنربتعم
 درفم لا نق اهطرُس ةقيقم اة يح سس وقالطا ضرعلا نا باوج لاو ٌةُقيَمَح ويف
 فكم ىاهطرش قيما اع قالطاوم اذه لام نإ مُحبالو هيرابع بحرص الك ٠

 ناك ُْ ما فيفح لاعتسالا نوف فوت ةئيضق نإ لاكش !الذ مهساو |نييعم ا درمم ا

  كٌكيح ني دبز ظحول تبح ناويح دبر وع ىف دبر يراه ةيئيحلااع لجانه
 لي بيحلاو دعبلاةياغىف وهو ناويح ا ةيهام اعمل امش | ثيح نمالوصوصُخ

 اك هصوصخ يح سس دبر ى ناويح ا ظفل ةيراي فتقياما لب كلذ هي اضتقا
 تاقعاه ةئالئو ن الفلك اووف هسصوصح كح سويف در طول لاهس ةيراه

 | وسلا لسلك امها ةمأسا باص هانا ملغ
0 ' 

 هيله ذ ةَقيَقح رسال اكةيصذ ةقيفحاهل ناك لفعي نس ىس | مالعإ
 تي رازخ نوف تت“ تهكم يحج < ني وطب و -

0 

ي لاق كقاالف ظافلأ هنإبر كذام نيدعاهنوكلكشتساو ةنماس |اهل عيمو
 ١" قاج



 إل دير اج دز كانه ليلو ظفلهاعساعاو نانو ريم ناجم انكم الذ
 ظفلإا دانسالا حاف تال كاسم اهس اج ن الف ى اح خيم ناب بيجاو تاود اس
 د !رعالا ضعباذلو هارد هاما عم دارا او نال ىلا د(تسالا ماعم ج] راو دن
 د دعلا دوج اعاهب لداغاو فورهو اروكذمدودعهديقتا كا ىاقلطملا
 ىل قنا داف ةلرتلا نعةيلاختنبم ةقيقح اعل دب اهسسالكن اهتيلعاع ليلدلاو
 اأو وف ةيناه فصن ةعير او ةمس فصن ةثالئوه فرصلاعنموب ئامورلعلا

 نس اهتابو حاهجلا | سةسحلاو هللا يم نم قتشم تبسلاف ناسسرل اك لااهيلع

 بال الطور مكصتل أن اصالاو ىؤياريخصتلا ناوهلووت ]شك تراضتلاز اذا

 ديبي ادهاجاطعو ترحناكرهلوقب غجبنب اهدرو يختل سخستاهلطبب ليو
 عيتاز ابرج مزلب ال ايسنجووا هاو لا هيلع لخسرال ارث ن اهولُم ل13 ةدعو نب ثراحلا
 راضشالا عااذص سمهتو وسن امٌويْملالاث اوجؤ مم الاقدتف ويك ماسقالا
 .نم هريع لسف ككنْلو بعل ول شوي ل نجلا جانا تالاو تكلاد ليل ااه
 نافىلصالا هدو همر ابتعأب ىا ا رعّْسااموهو ءاوج هنم دار ل اتش | نيبو لا
 ٠ راعشاناولاق اكل ذب داراو لوصالا سا وجو ديسلاهلافاعب ىسمي دق كلذ
 -نهزلا تفلبو ةلجلا ف ظحالبر خا ا موهم ءا نأ ةنهجج سوهان حدا اب بفللا
 اهل عضو حلا نإ نلاوهو ىلعلا نعل اوهرمتم لا لب قالطالا رشعرصقم نكن مناوونلا
 اديب اعف دمافوراعشا هيرست ل لي تزعسإ فهتما سال نال ةرلال
 ذيرعش هنا دوملاب متاجر هتشا لاك ة مصب دير هس! | ذ اونا نم فب لا
 ”الذوعب دير خا صاب رينا ذا معن ديعب همازتلاوابتل نولي نأ زق اكل
 ؟ضروأ لد نودرعش أبر يبصتلا وجو ملعب | دهبو ابل وركب ناس الر اهتشالا

 لاقاذلو ةداعدصفر يحن راعشا دارطاو ث| نإ | نيبجنل هسواشأ ملعلا نال
 رخاع د اصفشكلاو بقللا بست نمالكن إو ياو ا هب دصقيأموهو ىضرلا
 بقل ا راو ك[ذ ىف اهعاتحال هجو موعامهسسب نول مزلي بهل ىادريملا ى
 اقزلاو مهضعب لرد هفئاوسو كلذ نب هنامالورلس ى وحب ي ميكا و زركون
 ملا لوففال مذلاو ادم اب كلا ضجر اعشاذ خيش حاب بعللاو ةيئكلا نيب



 5 سس هس نام ممم مس

 -تاومو ىش 0 نحل ةد ع اعمر بفللا نيبو اهب قرملاو 0
 تاوبالاهعضو ناو ةسْكْر دار دصاسو بلر لذ اير عشا امنا مهسالكرمأأ ]
 هن فرع نب ءاعجتم ه د ويواقلطم جادت | هضواسن]رهالل او دب ااه وخو ]

 متينه |هناب باجلف ىهنلا هم جاقم ا ى.أم هتينلكف خيقيرفا اعضرتعا نم ٍرمرببا
 لخيبو مهضعب لوف ه ديوبو ضبا ىرابتعا امهنيبو جالا نيب ٍقرملا ن!لاقي دقو

 اد وقاراعش عدم اب اهراعُّسالىىلعو ءاصو دحأو ري وخ بقللا فيرى .
 ستعب م اقلطمةيئلماوا باير دصام مئأقلطم جاالوا عضوا ن | ىعدي دقو
 الوا هضوام نارابشعا اهنبابت ىف لبالو ةئياتسم ماسالا ونت هيل عور اصسالا
 لصور عش /امن ا ىييونالة نر دصو| بيل عش نىك ذ دج لتس | ام ا

 مصاوا با, تر دسمأس ىهجو هنأوك نططتف نيوبخالا فيكن هيلعق دصير بخ ا ى.اك
 تيساذا احيييزل با ووو فكم ا, حز كل لبر دص نام بسماع دا
 محرجة ناجل 0 تصاذا 00

 تارعلل ٌعب اد نناكك بنوا نب ار دمام ىسنك ملعلاق ىزإرلا ف دارو

 00 ىنلقبطتْببو
 ةادانملا ةمطاف فلة زيك ناب ةزيئْغر دحر دا كلخد مورو سيقلا رمل وق
 رو ءرهتسار ذل امال املا ابنا والهم مم اف/ءأوق وضياع

 كوقني باتلا ىثهنالإ اب فلل خيوب و هد اريج اهنع هدا عر ةقيدصلا بهل نا ظ
 توام كلذو فصال هايسد|رللا نا مهوت مدقولم ةطبلن اس اري عانم ْ ْ |

 . ىنعم نم ىش يوي حلا يف نال الان يرهش |ون الو نع دج ملف هريخأتب ش ]
 ةينكلا نع هربخأت بوجود امكتقنو محالإن ع غلو الوأه ب ىاولق تعنلأ ظ 1
 سخ اى اعبقلل ادار فا نم نا ةيئللا ن |(ضب | هتيضقو مهضعب هراتخاوأضبا ا

 عمومجا اذ |عناملا ميدّقت س يقع ضح |بنللا فر رقت اماهض نيس اه
 بقللا دقت ن اف ابسح مهرشي|رعبلكلا | ذ ناب هلو نعار ارنا ابلاغ جاود فقم ا| أ

 ىرابنالا نيوبلع صاح نالا عم دعس هنأو جالا نع بلل[ هسا | ذا ىو اش

 كاف نايبمطعوا ال دب ءاوو ىسيعنولاقو ىطاشلا لوقو يعول اونو ظ
 ىطفللاريلوتلا فروت ىف لخاد كاد و ب حرص سمرا مو | ديك وأ ةمالعلا انش : ١ لا
 ضعب ىألكبالل فداس بفللاو هنو دارو | هظفلب لوال اة داو ميداولاق بح »ه |
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 دي

 ايلونوويرع ش هلفدأم هردكاد اكمذ ,!جديررعش !اًيبفللا لعل انكاشم

 ناد هلم |ديلوناهنارعا مزتلاف ككذ سىترعشت مل اةِسكلا هيلع »واف
 وينال! هللا لاق نايبلافلعإو ةيلدبل هيف خالو كك اهيف نيعب

 عطفا زوج. ورب رخىلا اتخذ سلاف دعبو ككل درعش مال نيرهشا .

 هن !ععصنل الدبل باب قايسودابلا فطعو لدبلا عمق زاوحءرهااظو لا
 ليل منار ماظلاو مِفاصنر امافنايبلاا ساو ان اسساو أب وهووان اوحوطقب
 الفنا حْور رب لب ايحالطص | اعطق سيل هنا مهضعب لو تل هج أحال هوخامتإل
 ةلئسو نايل مضعب نس يكغايشالا نعل الن ايلا لدبلا ذاك نبي

0 
6, 

 ىالطصال !عطقل اعمال كلذ لهو اوف ب لبوو5 عماير ظن او ىهتن ا لدبلا
 اذو ذح ادتبللا وسن | عوطصملا تعنل (ىثئهولاقأم سايق !ناوح فو ىف كوم
 ا وفخيوادلو لعفلاذذح ب وجو نعل تكس ناو لعفلا ذل اب وجو
 فاضلإوم يملا اعرتؤ اخلان اىف اسالف هيلا ال اهف اضا بسب ىإهئث اضأن
 | د ارمولي ون بحم صخ ابق دعي نا م زلال معالاو لماعل سمعا ببسلا نال

 دلريعس ىاجينعش جالاىلاويملاةئاضا سيوهفىا حالا ىاثلابو تملا لوالاب
 ىكلال قويم اولا سالا ةفاضإنس لعجيو سلي لانماو بتلل | ذم بقلم ىاج
 ١ يهلررلةيعس ثرصوناظافلالا ىلا كبس ئتالاملوالا ىل/بوبسنيوهنال
 - تتلو ىاحم اى اهنبسن رصتال ام لوالا ىل|نوسسني دقو ىساقلا تاهشملا لاق
 « تكة سرفلا سىس ان ةدعافلا نع جر اهبىُش اذه لوقا لسأئيلذ_زولدبعس
 اد_ردا ناو وير لالا لولدم طغوهت تا اعدرو ملح لك موق هب دهيشي ال"
 اق افو هفالخ هحولاو ابلرم ىاثلاو |اجمل والان ال | ذ [فاضال | عانتم | هئبضُت
 ىهتن ععيشلل |ن ارسال /ةف اطار احامهلو أو |نيدصم أن آل ناو لاق ٌتبحىضرلل
 هلوو اضم ا فالي هددا دبع مالخك ارم نول نار وجيويلا فاضل !نالكلذو
 ٠ . مز ام ةيسيقالاهجو لعل يقال ا وهو ملوو ن ذاح او عللازرللاززلذيعسك
 ن /ن اذ اهنم عنامال يح دوو ةفاضالا باهتا در الزو زيا نسوق انعال |
 ا افو عابتالاال !سييلك لا لوالا ف ناك اب :نأضالا سجنل«نئغئا ناهس عئاد
 - علقلاثالاوةفاضالا ]ل ىإىفاًصار صح او هرسعإو نايحوب | رلذز رك ثراحل او
 كاي هلو از اوج نس نيب ءاوث هدم عئاصال ذ ارش الط رص ر هاكيزي اح
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 هر اسال | |

 ظ لشعت يقم نا مدقن' از ايخلاب اهدحسا ميدقت ىف تنل اوم جلا شاع ةدانالا
 رحت نال اهلو امن حارسلا نبا معزو فراحل كاث اذه راس الضخم شلل قللا اذا نمل امسكلأ ناو ةينكل اع شلل عيدفت انتم | تقلل | ل سالا مب دشت
 . قالجاتلط مرت | لقي الونأو دحاو هحوبالا ىرعتإل هرثعو بلقلااو نيعلا
 سنن اهي ال) اسال ان الكل ذ لا ةرورنصال ف اصُم ف ذح اع هلوكءاعلاوريصلا
 راو حلاب ةيسح ,اويلا ةراشاو لوو نايس !اهلفةر اسالام ريش راش الا أ /

 نس دحإو ىلاهسر اًسيرييفلا ن ادسالك ىلوالاى هقيَقحةراشالا قلطم نالةيلقع
 اذه ةيضق نككفيرعنلا رطب الث نيعم دحاو ىلا ةذرعم او نيعمريع سنج ا
 00 ا

 نسعي سان ملعلا فيرعتت نب اًيلْطم ةراشالا س1 م ارا ويلعل دباكولعوصوملا
 0 هامل وشل( ءلج نمغن ولو السم رجا
 راشال ن !لصالا نولي !فيرشل اهيبضق نا مترشال ركل ظظذلل !نييعت ععةبرف
 كوسحنو! سوس ع لل اهبربش | نافذ نسوسحم له اشم ىلا حلا اهنا دهب

 هبلاراشلل اعوصومن انا ةراشالاس!ىضرلا لاق ده اش ال هرببصتل هاشم ربع
 لعج ذو راجي ديحبلا صل الةراشالا وردت ال ايئهلاىتس اف ؤيسح ةراشا
 موسوم ا ةراشالا نب !ظفلف ةبسانل | نما مهسام ازاي ةيسح اك ةيلفعل |ةراشالا
 لبق سونسحو | |بقروكذم ىلا اتخ بي اخل اريضكن ذا هوجو كل د عا ديعبلل

0 
 ' ةدورهمل ا ةراشالاوز اهملاىف وضولا ينم نوكتن ا الاول عضولابهعيزصت
 زلادفلااماوم اون اا سأ ا.ه رودالف ةبوغللا فيرا ى ةعقاولاو ةيحالطص
 دياانهلل | و كلذ لاهتس !بلاخل (ليلقوص كعمل اي هيلع فطعأمو درئل |لاهتسا
 فرغلااذو هديااذ كلوف :ىصل الح تبول ىإ صارلك لإ ثلرد كلذ ونخو دنهو
 ناو كل خ نيب ناوعو نينئالا ىف اهبراشب دقو ةيملا]!ىت او خوف رمل | لاقو
  تاناوملا عا ز بحبو كل ذو ىش لكىلاو ديبل فيك انلا ذه لاوسو هلوقل حا

 ايقسةير از نإ, ىلع هنن تيبئلوؤر كلوا اهنوكاع درسالو ملصا ع ئأب امهم
 ىيرثذزا! لوقو ناسالاوؤا صْيتلا ك[ن ل غعل ان ال ىرازلا بناعل اكان ل ايعرو
 لاذل ليا ذو داود تنك فصل (لاباك دو ورم باتل 0: لكم ةفصلل ةر اشالا

 رم

ّ 
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 ىرجا مئايلانايبلافقواه ىذ ايبلقي هدو ماي اذى لانعةبلقسةلاسايمش
 نيب هج اهيفث ةنكأس امىذ لاذ نعةبولقسةروسكس اب و > ودها لصولا
 لاذ باقباثو هارد اهف لاذ نع ةبلَقم ةروسكساتب هنو هل هايلاوانل | نيل دبلا
 مهلا دلو اسال امدع هب دارلمأو لربع نم رسكلأب ىإس الئحال ابدل ىاثاذ

 نيعت اع تسسلو انلاركب طوس ذل ف ىهو ليهستلاىش اوه ر هلل لاق
 انلاو اذةراشالااضبالاقو قاف هاظوهو نئاسلاانننلا ةلرحمن كلذ نم

 ولدى ادرغللا اود ةفصب دسسلو قرملا ان هيد امدوجو هاما ىفاثلا ىو كينان
 تا ذاماناثو ناذو دلو ةفياطلاىذو ٌةِقرملاى ذو ةماحلا ىذ كو يمل ادع ٠

 كتلفاذ ةريظناتو ركذملاك نوما بوكيت |اهدحإ نب مالاث هنيشنه ناتاماو | ذةينشتك
 ف دح نيشنلا ىلا جاتّالف الغلاف! |ههتينتن عل اهنا قاثلاو اهينعنو د داش ص
 ونش ممهناو منو ىواتل ةيلشن نوكين | بنا| رسسلامعزو نينلاسلل فلالا

 لعج ا ىنلل امهنم لوال ابراشبو اوم يررك د ملاب ناشنولبا سنت اليلد ذو ىذ
 اهنا اح نين الإ اههبر اشي ناتو نا ذو خعلباو نينمال | حبب مصم لا مالك ب ىلا
 نانو ناذو خحللان اةيفتوى املا ىف نيبوصسو نيرورجيو لوالا ىنيعويرس
 توكة لاحوو|بصنل ورا ئاح- ىف كل ناتباث متو ني ذو مؤرلا ةلاحف ىشلل ناثبان
 زفلاز اعاهيئانلاة لع مايل ىاز اهعالاو اود هيلكل ير تويئابسنو أرحايلا
 باوح او ناي ذ ليقل هيلع يسولو دحاولا عى ةيلسسريغ لفي ءص هو هج او
 هيلع ةينبلا عملا ةيشند حاولا اعاموس ا تح ىبلأ اذه يش اومل اه. مهن|
 يالله سسالورهاظلا فالخمن ]له لكيم حلول |مع ةينبم عصف امهينسب يمس
 راعم جالا رص اوخ نمىه |ةئيشنل او ئينتن عربم شال ثيحو هباوجلع دئوركذ

 ىلئؤ ا ماسالا هذه نإ ىوع دوس ءاؤ ههبش ىل خف اضا تضر عالما بشل
 كت ايلبل ار يأس تِقرافاهالوعو م با_الا نع لرعبم ككذ هءاشابو ف اهبُس
 ةر اسالاايساو دلوورعصتو اهب تعّو تعش اهت | الا اهبف يىسمت ضعبس

 ريطستلا ل ضن مناور يآنتل رب دقت لقتال اهنا عني نأ كلام نبال ف روخنلل ةسزالم
 لوف نمقفل م هركذ امن أب هيلع ضارتعال | هلصاح طا ّضالا تمالكو أف
 ىتلادو اعف دصيذاةيقد ىشم هن |ى انيالى دما ةروصب فصولا ناب باجيو
 'روصقمواا دو دهد!,د عونم قيفلتلاف مهومهنارمال| ةياغو هتروص مطعون ا



 ردم عاام رع ناكهالدحاو سلكيإو ارش ا نهأم نلقا دعب وف شت ىلا ١

 ممم بما لع دنا معلا ل. ا مصاعلل هك حس ع

 هصئفلاو 1 ييراشعابرخاو ظفل سم ندد اضئد نيلاحر و ءال وا سنالاح

 2 مهلوقفذو حلاو لاعوألا وف نالاقيال ةمكلا [سالاب ور ص نس نار رص دو دهم او
 00177 كل داولات 5 ناطفللا لب اقسام هناك ةراصلإو  ش دودهوروصمم كالوه

 ١ رتغصتو اهب ئصولاو اهفصو ةهج نمر مالغل | ويس نم ةراشالا اهنا ئأم هم
 د احالإرهو ةع اجلا محلا. دارللاف تانالاور وكلا ةع اهل عوضومىا اهعج تاو
 نيذ جلا ثنوملاو دردم !وركذملادرذمما مح دارلاواهجالو انا مهو البل ةحيئج ا
 هاكر كبير علا شيعلاو+اعازا محلا بلع ف 0000
 ى هيرسدفت اعل انما نم لاح فرت لس 3 دجبو ىوللا ةلزنم دعب ل انملامذ

 هرصئو دو ده ىوللاو ىوم اا ٌةِلْرْئِمَهِقراف رعب هني ىاةرور جيو ئرلا نيب

 ماوفالا هوربو مايالاوهوالقحلا ربع وا ههتس |ثيح كيلو /ئ رهاشلاو ةرورتملل
 كاشا عجم فاعلان !هقالطا ةيضق فاهلادانوحو م نككء لوو دما الث
 وتو كلتو كين ارلاق ىذو اثو ىلا اهنم قدتالاهن( هربغ سكات نوم ا
 نباو يشذزلااهدروا ديم كلي ذو كل انو اهيئانلا فب ككتو تو ةشالكا !ئئاتلا
 ةيظعلماللاو ذ برقللر اعتق هنا ملعاو طحنون او كلذ لقت الو اهصلا ىو كلام
 نكلذفونخو مليردملامكلذونخ هيلاراثما ةلعلو ىسوماي كنيدي : اوووتخيريشما

 3 دعزي|ذهو هعيش ساده و ىلا ةيابإ د حاد بعسل اعتسو نهر منن

 _وهلاذه نا لاق مولتن كل اجت ولوقلم ايلوام ىلا اهيراشي ن افاعي دقو
 ادروفديحلاب اغلاةلركير احلا لزب دقو ىيرلا و عماك و ذك مصقلا
 . "لالا اظنلتلاب هنالاعوعس اطفلهيلار اسمان اك اذ |ككدوبياغلا ظمتم ةراشالا

 . رضاخإ|كلبا برنم هيلاراشا او مهل اشم سانثل هدد بسيد ككذ كا <7ةاوتلوبع ا
 ةماّصلاه ذهوايهروضحو هلوصح ابيرفت بير تلا ظ فل ديعبلارك ذي دقو
 فاكلازض عابشاب ا هج نع نكيتسا ارو ةءيسسالائ أعلا سمت + اوك كماق دق

 بخ هوو نيشبتالانيتغللا ىلا ةراشا(بلاغ كرك كلذالالوملا نوئكد قولو قك
 نه ها صاح ىإنورسعو ةسج كل دف هلومف ةتساهلص|ن اكن اوى ال اوحا
 ١ كاوحالا:اككالو ةيجراكاطاذما لأ وحا ةسخبؤ ةيجرا ا هيلا راش, لاوحإ
 ١ لطااؤوبلاراشلل ة يجر أخا لاوحالا تير صاذا| ذه نككن ورعو ةسم ةييجير اا



 3 ىذلا ةراشالاس|نوكيهئدبانلا 2

 رخدلا ةيلظعل | لاوحالقافدحال ل عل ال وحال بر صولم بما كلل هيجراخا

 ىةقيرطم نه ناذ كل ذلساتءأ فر شع هس ىف ةيور مم نا |اهنس طقس
 ىنس وسعت ملف الضفل | نيؤعاجعب ثحتدتو اهنلالثخرل بجول اف باسحلا
 انوكتان زل تلقف هس ف لبةتسلا ىف برضتا] نينثالانامهضعب ل اقاس ةيأشيو
 ءرم م: اءالان | هب خا اوكحاإو ...«ملع|هدناو يرعو ةئنس ةيجي)الا ماسالا
 نمل لحبالو الأ ىلع الصم ريم ن ليل ل ةيرحلاب| 21111
 اهسوش لعد اعفع اهل لماحلاومهشعب لاقدتف نرصخلا ل غبولا
 فلو م ىف يماهت دانا ةيفرل اهلخدو ءسالانعم نع ثدؤ اهنا

 'ركذناعوجيو ا اسمو اادحاو هباضاخ
 درواو ةيعالا ةلاح ول ناكى ذل | نرسفنل وش ىقنون| هيانرح تر اصئاشنوموا
 هلادليرشلاو راهنسالااساناهربعو لل ة ديعمةريثكاسا انل نا هيلع ىفرلا

 :اطخلاذألن انالهف ءيسالا عاهياقب عيأه رع ننعم |عةلادو اهيسفن ىف نعم اع
 ىف عر اهسفن ىف عم اعلا د طرشل او ماهقتنسال ايس | نال ارو امهنيببن اب باجا و كلذ
 : هرمع ىف نعم لال ل دس انى ذلاوم ُىل ,ىملا دحلا نإ رق د كو اهو ىف خعم

 هني: دوس اهدارو|ةِناَكلا ليو كتي رص فاي ى اكل ذ وشي ماجن اكول و
 كن / عم هتلالول ةع الانس دحاو باطح ىلع لبقادن | دارفال | مبجيوو مكن يخ كلذ

 قير فاي« لق هن امف مهل طم عا جماع مهطياوبطوخمهتاوا عيب دارللا
 دقو وطولالاكو ٌةِقرملاوةمفلا لنواب كين اثل او دارفالازوخ | ذه ىلعو جابوا

 هكة/مملا لاو كلذ نيب ناوعاع لوف[ ينئالا ل اد حاول اهراشب اها ولوخنإل
 أفاو مالا ىلاهب هاوكروكدم اب عج او ىثم ا لي واب ميبس ناكل ذلك اع
 خب اودصقب ملذ ةميفخ نلالانال لى تنكسو كلذ فرسكلاب ماللا كارح
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 بيرق فلا دجب ل اايلا نال ك ليت ىف كلذلو نينا هس ا
. 

 6 اقج السكلابابلا كر موق اعاهب علام اللا دلخداذ كلتاماو ةفخ اى فلالا نس

 نسب سنو ذعبرأ ةيجراحاماست ال! نولت ن |رجزل نملخا رثللا نيييسفلا طقاس و

 رالثوةتس لصحا هل ف تسلا تيرطم اذاهن ال كلذو مهنعب ىرح كل ذ ىلعو



 نلا ذه كلتاماو نيك الالاف نا اهنوكس اع كقب لب ند !ايلاو نيئرسلا 0 لل ل ال ا
 رأي ذ نالوقتكتال كتم كلام لوداع كل | عا ةيفيلن | ملعاو ة للف هع أن
 اهلولوفباكذعبلامعلاددباز فرح تلق نا ماللاو باطخ فرح فاملاو ةراشا
 هسللو ماللادعبلا داثاىذلا نال ديعبلل كذ لومتال نأ كيرلو مهلوفىف تعقو
 - ئشىالو تلقربعبلاعمالا فاعلا ل نسب موه ذم اجرت ىالو كلق ناف هأبيال
 دحاو مهب اوح بيرمل اعم عسب مو طسونلاع بو دعمالا |جسسب م مهم ذم اع
 وبننيو مل ظقيتبل باطلا نوئويلاةراشالاوف ى وي نإ خ سام بينرئلارسغ نآوهو
 لوقو ىلا ةركذتلا ىف ك/عمهئاف ديزي اذ لوقت نإ ةلزنم كلذ افلا ث هله
 ت اهجيلاف ديوتي نعم اعل دبال د |رلنإلرظندعبلا اعل اد دار فح ك قنا
 هصن ايمظانلا نب ىتاوحو لاق دقو فاهلاب ل صاح ادعبلا دلو سد از فحلاقي
 تنائلبقاكدعبلل تناكولو ةدياز ماللا نإ مكحلا فيرصتلا وطانلل هَجلا مث نمو
 لوقلالعو هن شح ماللإو ةلكفاقلا نا اذه ىلعر خو فاقلاة لرسم خعم فرح
 اوقاةخالكد ذهئ ويلا, اشل ادعبل ماللا نأ ايرغالوف ىليسل ارك ذو (طكاهس لكرخا لا
 لع ى سم [لكن جمالا نالو فو ىهتن !بطاذغ | دعبل هيلا الا دعبل ديلا در
 أوتي نكتنسي افلطم ماللاب نوتابال. لبد ديك كل االو الص خصم اعل دئاق اهن|

 ِر لا همام دل لاقز وسم ورش لاب: .«ويتوتلا عش ىو الا مب عرصاك“ 00
 ىلإ !فيضاور كمن فلاواه سمبل اة يلكلا اع ماعوص امءاو ةزه فل ادعب سيل |
 هدمه اطضيناوصيالو مدير ساراتشلاموياثديزالعهلوقل بدار ا ضتيلويبنتلا أ

 نسي د.اويبنتلا اه لوخد نإ ماع اوالصاوستلل نوكر اهانل سبل ذ) فلال / دعب ١
 هيهئاو كلام ن.|لاقاطتإر اشالا هيجل شدتالاهناو ليلق اهب نورشمل اوربثكن اهلا :
 دئاذه ل اًييالك جهلا ىنل ىف ذ ا نورئتملا اع لخ تالف ىخشمال اطرصملا مالك |
 تاير! ءبلاراشألا سيلدن | هراتخ ماعاش اذهون امير | لاق كيكو هالو |||

 ريخغستومورهلاو لاضلاكيايليوه نمهلوم ل اقامئالو عاملا درودقو 23 ظ
 ثيبدور و هدربإل اذموادرطم نوثيايني كلام نبإ م اكن أي اهتددو الوم ا

 ١ اذن ا باطتملا فالنم درلي|ةراشإلا سا م هيبنتل اه لصف زوخوءاوم الخ |
 2 افاحلو درر بع هنا كاذ ان أهل تولوا امون نك اعلا نسمتاوخاو هلأ |

 2 وخفاللار يثكلمنلاوقواذل وهلصا سس بنتو كل ذان اا هاساو ليلقولاه
 ا 1 ٠

 3 اان 9 ||

 ا
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 ا و هدوقل]سالإ لع لهنسب دثو )بالا در ون ديعسايإ فك ماسو كّسرع| ذكه
 يلمع لان دينم + تاتو ابو قلطبوص ىذل|!ذكه
 ريشيو ان حيو اهي نيقلا تابثا عم واكو اهل سوو ةرمعلا هطقي همام
 نبغي لصملان!لمهستلاو ىصرلا ىف ىرلاو ىبمأم كلاول اقام ىلع ليلقذ

 ٌةحالُكلا عضاومام ذه ىف ماللا عانتساهملع دب اوزلا ةْلة ه|رل + 'ىليلةيّصلا
 فال اب ىضقئنمومو ه دعب اع ماللاو هيلا اشم بو اعل دنأه نال هع لقو
 ةؤكاه نانيطكان |مهوتي هنال لو ديعبلاواطسونلل صوءاه هجيج اهناذ
 تفكيلوا|لافرعاشلا نإ اههنم ايش اب كلاس !هدر 1! وهج ا نكلخا يو هلك ذو
 ىتن ىلإ كر الواو كيلو اير اش اف الاوال/ليلضل /ظعب لهو ها إو وأ م ىموق
 مرل طسوتلاىذل مالا نو دفاكلاوذو ديعبلا اللاو طن اكرلفدسوق مهو دحاو

 ير وانسيز احلا ك!اهنيو فدارنلااعلدو لاب ضقاتتلاو ةرابعلا و ضقاشلا
 ىف هلامماع ال ويف كوكس ْفمهرماسإو كلذ سي مل يكالال قاطعا اكول و اسم أهي
 /نلال نإ, ظنهيفو مهضحب لاذ اهاو ذا هجولا | ذه ىدارملا لاقو دبابو هطسو
 نونل ابو مهرس ملعيال ن/نييهقلاو نيبز | اربع لاحالوه ملع مدع نم
 هنولوكلذ نسمعامإ لعحلفدعبلا]علاد هيدشتلا ناو صولا ةد دشملا

 انيس سا ولاهخشلا نلت لس

 تالوصول ا هضو نال فاهم ا دار اذم لو صولا دست كا ذب ضيوعتو (صيا
 اهنوكممْسإل ةلصل /ةلجةلساوب ب اهلا دنع مولى ا (عريلكتللا اهقللطي نا اع
 اهمصقت اهيفدهعلا طاش |مدعأ ة لهي ةفوسوم ا ةركملا فالكندل ةذوهحم
 4هنركدرهعمان انالانيفل ةيلوموم اعمر س نم تبذل انعف عْيرأ اب سيل
 ابررطم هنوليدنصبصصت ك[ انو ريمان اش كين ةفويمزل يوكل اي ل
 فرح فيكف ن[ركت لج ا كك ناؤه يف صييصخال ن اسال عونمومدنال مضول امال كل
 ةكسلابدببقنل/ةقيقحلا ف وضحا: ملسولو لإ لت مسن ل تل تاوصوم
 /ًولعا ادإرم او ديبتل عم لب اد فنم[ هم لك صيصخلا] اليوطو الجر نإ اك
 نكن أل سو سن ا سفن ن وئين | سيو سن ا نم ةنبعمة صحن ولد انا ني معا
 افهضعبو | دا فالا هيجنضو واو مت يح م نولين إس معا سسج | سفن
 نعوجزخال دكه ماسقنا ناو لاب ثرعم اما قنا ضني لوصوم ا نا ىف انيالف



 : 2 0 تبا

 اديه يع مسمع ت-- -ِ بجي سف |

 دلوف َقايساماحالطصاو لوكمم سأل صالاى ف لوصوم او نرحم اة نفرح هنول»
 مدع (عةعوصوم فو لا نالاهوصؤم هولي سالا سس هبش| هنال هم دو ىف

 هلوعاللهتس [رمكأ سال رسال هريعمدقو كلذ لك لوسوملا نا اك ل الفتسالا
 وص, واني سنجل و |اسهلوقو ل هوي نار لووبنإ هام | ا لوا اسوصو
 وخلومهيل/ فاضل ال سفلاو نون نإ ة :رادونب من إةفرعمر ىصبب لوويمناف
 ىتن حباب ةلووماهن اطر دسم هتلص عب هاوتب حويو ىوقتلل برئ او هتارإ دعا
 ة [لاددع رس[ موتلصب دارم ا ناببيجإو ةيوسنلا ةرهدح ا اعدرو أو اهيلب
 لحفلاد دسم ابلوولل ن م باوه لاو ةلس يال بولا ةزه دعب اموولص
 5-2 :الماهمنس اهنوويف (همتس|الراذن إل | نا لال دس ُةزمهل (جمالد لخيو
 يزعل مر را | ئوهاني ةلصلاب معلا نا دروأو هش
 حتالو لوس زرتحااو ىلمل 00 رخللاةكصل اندارملا
 هوو محسن /ليقا ذا وضاخسى د اكن 0 |
 ادلوريسفنلا لب سلال بو اتلايد|رلا سبل هناا ذهن يرهظو هوضاخ ىلا
 - ىسال دياعلا لج ابتحال/ مدح ن [ىقيساهكل يور لص | ل تد لاق نأ
 ناو هيصئقياهسسفتلاى والان اكف لوالا ]/ئاثلا دال او بدساعل قلعت ص
 فب ىانأوهو هود ةلصباب يب صدومال ا قذ هل سلا دسك أد لووم ا ن]رهاظلا
 تب! ااهاضمأهسكير وسسلوونواهبإو عم لصؤبو نونلاديوُستوةرمهلا
 قرارضتساىارادلا ف كلا نشب اذلو هر اصذ ةعلب بماذ دز نا حلب نحن
 دنبز كال ويا دساجرنملا نكن ااذكو فو ن اوم ةقيفحلا فسح نالاهب
 وير دصلا عد تدافااتلااهدعبو يالاخاتقحاذ بلاد ناف كتن دير ىأ
 ئ لوو ةردش ارح ةلسقثلا نمرتن ل طي نوكلار دهر لل لاقو ةّيسورملا
 بانل الو ةرضا الو ةةف خم ا الر اسهل عيصانلاةنكأتملا ةزسملا ةحوتمملا ىاناو
 ريغيؤسصتم لعفب ]سويوأيو ءأو عكا ظن اه].اولو يرصتس لعب لصؤنو
 اصاخا/تعنص آني نبع (وماماعن ولينا طنب الو ابضأ من وكيأم هزتلاورما
 سيلباهلصو دس و ىكبهسلل افالخمهتر اج تغير اها عتدلوق ليلدب تسلجأيوو
 . ةلجخلصرتوردهلاوةنابملالما سلام اهئامر ومالا كيم|سيلاهلوقى

 نسون طوس دا ه لوب للكس اوروههل افلا كلاماس اج انحااماعويص

 ْ 0 بالا
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 اهتلص عمنوكت اهبالذف اناهلحح ني ىو اهيرد صلاه دهاملع مكمل ناؤبملا

 هب دمملب| ام نالو فاك لعجا داامفالّهؤل اوهاعىش ىقرسمب ملف ارح وصوم

 نيتاول ابدل صوا هاف اهبل! اف اضم نيالا لصومومو ايزل ا ف رطل نع بونت
 ىئالذ تلا داو ونع ثان اهن ا ىح, ل ةبسان هام محامو طع كل ذ ىئنأث
 :فلرالل ايي تَمم عراضم لصوت ىو +, 5 اهريعىف هر اوجد عسب الف ةيئقولا
 ريغ قصتي لعفب ]صوتف ى اهل صكاهتلصو لهستتلاو ف لاقولو هلو بسد قتوا
 باثخحرادقو مم الاق متي مول ددوونح ىفش لعفب اهل مو ناوجم اضتفمورما
 اهتادداريو ديقند [غسفول ىف كل ذ طوسلو ةيس اوان ل صون امنا كلام لبا
 اا ودان مهاولوع اهئلصو ناهد عب هقو دق اهنأل ةصن ةييجأب لصوت م
 بع الاءنلصو ليؤدو دير او اد ال اي مهر اهشصو نا عضوس نأ لبق دقو
 | ظ وكلا ج ةيلر داش وهاك باد جاتحا اس كا 1 | ضتفاابوهو دلو ف ىارلا نه (يانه
 ا امو اىادباعو ىلوقنو ليقف اهب اهمسو لاح اهيلارفتفتاغ هاك هل 2 ةفوصوملا
 ١ صن ..,د دياع ير قتفبال نكل لجل اهادرئتفي اما ذإو نرخ حد ساقم موق
 ظ كث دي ىذ] نيبرصنلا د عمل م |ىذل انا وك هلي انفي ةتير فب ول عضو نعم ىستنحت ىا

 ا ] ن ايو فرحإل ةفص نرلتاك ل نائف ص اه دعب هلا وليا ن امهوت اليلماللا
 ظ بحاص عبو ز لكاش ةساطلاو د ناكةئفص نوكي نازاح تافصلانزو هز
 كوب اهنم تال ىسخ مل او ىدل |ى فو تالوصوليإر ياس الذ: ةفص ن ولي ناز اح
 خللا هزه مع برعت اهنناهرمالو هيسفتل ا اكسس ءالاد وجوب ةيراجفد دشسايلا
 مل امجيومدب دشتلا سلو اهيانبل فتق وحول لكس وهو لوزحلا رص كل ذو
 فاافاو ليفان َبلرملا عج او قيرملابةعاج(ع لد دأو دما “د ىصرلا ولاقاك

 ة رابع عقو ماعلا دماء صاظلاوهاكد حاولا ال طفلا د شما يبراول
 ظ اكن هبدف اعتبار كلا سيصنل دعب نإ تعلو ماعلا فلان هر
 ظ ملا لودحتو احا ىظفلللاعتس !ىئم الكل !نوئيولفاعلاو ماعلا نبب قرذال
 ظ .نر ليلو هت هددا ىلع ركل ما قال ا هب هتمالسل نيهجول ىسح ورمل هلوق ىلا
 | ذل نآثو نإذ نم مدد ام ويف بن ايست | عجالاو ناد 6 لنا أعل اءزيدعتملا
 ظ امرمؤلا 11 ير اللا ةيشتلا طرش نا رسام

 ىلا عجب *  هرصبت ىف عو اراصالا ممسِصب سفن ىإ ثريصن اعذب وق



 2 ىجلا اخد يبقتلا نع انلطمهنوكة لاوايل باتل ىا اقلطمال يدار هشعإ يل
 1 عدصنوذللا نغ دوك 5 | اع رعلا كار سع هياسل ًاهكولاوحا ف ىإبصنلاو

  كابصلاولجحإو صو نكيرشختنودملا احا ةر اعل |هوي هزت ىلظ ف علل تب
 2 + ىلع نوذللا بتكاماو نان لوحمس ةراغو الاب عموم لبذل امويو لوا لوحمم

 1 ,ماللاو ف اب هيب باس ةلاحوالايلاهيزلانسؤخلن و دنيمالب ةخللاهذه
 ١ ١ 'اورئافةلصلاى  ىزل ادهعلأب هقيركن ناب لولا عاهل ةهئاشسو لوف (عبنرعنل
 | فوولط ويب وماي ههشموا فر بلا ثح كرياليلادبلا ل احاطخل «روهل مدع
 ١ تيسر فيرقلامالنامسرلاملع ف ب|عالاوبس لال باءالالاحاو مهاد
 ١  اعوسفمدعل أ, ههنيدو بلا سب اقرف هيف تستف ةصاخ ذل | مالا لوصوم ا

 تفكذبو عمو الفات ايش | نس معاج نيثللاو نيذللا نأ ورهاط عوجلا نس
 ىنلاو ىلا الك لاو ذللاةيشتاهن اءلوتلا لع كل رهط هاو يزرصتلا ىف حرص
 نب هيب لقا ذاع نايبللاو ناي ذللا سايل زااظنل اهننس [ىابت أي لفالاو

 0 ا
 هجاء هرغاعلقاعلابلعوناو اء لق اعلا, صخغ ناورملل نا نييثكأ
 تا :ليق ناف تلا تف مسعت كلام ني لاق اكالفعلا
 ١| 2 اهنم هنو معادحأولا نولالابااهاش نال وكي ننس هتف اذ نع هجعال

 1 قللطاو حاتم ج نأ هنول م هضعب للعو هعج دنع هوكو |صصخ جاتحتةج :

 7 اههلصبةفرعم ىدلاوريتتلا قبس عدتسي عا نا, حالطصا الوعل هيلععجلا 0

 ١ وة يداها ظ حالة يلبم تالوصوم او باوالا تأسالع نم عج ان ايو اهقر اقنالأى هو ا
 راه نان كعالورل دارو عمل اكىشطاواق اننا تملا نس نيتلل اوني ىلا انا هيلع ا

 | ع لاو يشللا نالةل صل | ةيدهع مددر ديب نر يقتل ب دقت م عئامالس أس
 7 عباوق ةيفةدباقالديعبوهو اهتيدهع مدع جرد ةلصلا نام زكيف فر احم ا نم ء ا
 ' دالااموق لا انينك نو دلل سنو لاف ذدتدقو ىؤل لاقةخا هنو فذحو ا

 . ناتيلااذف زوو مموامدافب تاحىذلا او لاقاضي!نيذلانمو ظامعب
 |  هطقلذلاد جلا أوىا خل ا عوج ظفللا هّسير دقيهب ف صو | د ممول 0

 2 ععكاىلعي مصر ون لاقمتافلا اعالج ذل اهجاد |اراندّوتساىرل |لثط ١

 ١" يقاكمسودحاذلو يددياهناعلاداو اعط ني ىلا ءاففةيةيالاثنةولو ظ هلا
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 قاوللاو ناتثلاو حلاو نيك لاو ىذلناضب |! فدك اهنا لمهشتلا فو ند طارص
 توف لم ىئس (يلاىعسيالو كلذ عيجلادهار كذب طوناف نايحوبوعرانو

 00 اور كذم ا بحل اكاضيا "وق ةلوصوملا فالشبواو فرب بكت ىاللا
 وغلا هج اداملاو ديزاو' اع شع ةشالك تولي عجل ناي اسالفصحلا|علدب

 ا ارو وا ا

 رسل هجره رف ةاصلا ساهيل يضل دوعانفشد | نيعبو الان اكم
 1 ارح هأنغرابل نوط كيب

 ملعاف بيانو لوعمملا ىبمام/لحرو اهيلغكنول ] ضدوغ لنا دب ياللا ن امدعت ١

 انزفألاافنلوم اهلهم لمنوكي [ىرماباخنسو لعامل ىبمو |ويفرتتسم
 ىوديإل هجار هي مصلاو 6 باز ابلاو بخ نماو سبل خجب ام ا نمأب
 لاح 0 اه عرجلا عبد ىوالا يقوم كتفو ا ثيح اللا طهاشلاو

 0 100 :وك] روك ىلا خيبمل (ثسدحلو كة حباستتلس: وأ
 0 ل نعال ايريبعتلان عل دع ماللا

 : اذنهلوهساهبالتذال ياا 5

 م 17 نجل سيعمل الا كك هاي اونا هّسالكى ل المعلا نمضي
 ريفا ةيشاحل الانف كا ذيل جبل تالا را

 اهيفرم لياسم الخ و هيغل قاثدقو ارد تاناررلا ضعبلا و امل الدتسالا نم

 1 زاك نيزيبرخالاو ةراعتنسالار أه نم ى والا لتحضوام ربع اهل اهتسالز اهي

 ةقيقجمر ى نمو |مطتلما سس نولي ننس يع !ليزنتلا هه لزب نا حاوم بيلختلا
 الااناّباو!امفن بسن اكنأدت اشمالكل كيم |بسن ون ةلكم ا

 لق لوم هضكيذ ل ر قحنم ا نيبعت ناخسالو لق ا ظ

 :يمركذم ماما ونلب اعىشو نم مهنق توق عطأرسآب نبعو| ةلوصول أب 1

 0 ديب نا ْعْس ن اا وب طا

 كد ايلف لهل ةوشلاو نب اع ىشبم ملقم دال يراعى نيوهتشيو
 ور غلاي طل وشو يو اها يعن هلا ةئوصوم كرت نهبئاس ن | لاّبحا

 يللا و سس بص ذم ون! فور خس نب | داو طش الب اضعب ماع نلظناهنا ىلا ةعاج
 كلو ف مهريضوالقعماهن|ايذنوكا الاو ةخلل با ضعب لوقالقعلا بغل أم نول"



 1 ا

 2 لا عاتمىدلا دافاديخبناكمريغه م لاعلل كان دقو اقول طاعل اهم دل ان دقو ظ
 ١" طالتخالافص دّمتدقو اهلصا ىلع مروع اهفالطاو ماعلا ىلعاهئالطا هنعر | ذتعالا ظ

 لاعتسا نسا ذه نارم اطل اوةنينجلا ولاوقلا ىف لاقزاعلا ىلعاهق الط ايايبس ناكاميا
 اضي |رهالفلاو بيلغتلازاج نما ذهن اره اظل الب لوق اىهتنازاهلاو ةقيقحلا رف ظغللا
 دنعو ةيشاكل ىف لاق بيلشتلا ناجم نمنولبو لقاعمل |ظنانه نم لجنس | يون |
 ىلع لدبو فشالاوارثكالا بلغ نا اماق قفت اماسي ثنى قطن نمريخقالثخال
 ل وقينامملعب بو ةقباسلا ةثالكل !لب اسما نم ةيئاثل اء للا ىف س لانس كلذ
 ' الهث تلفن اذ ضرالا امو ناووبل | ىتام دعس منو عن ول وف دنع شكلا

0 
 رم (مهيلللو وك موهيلا ة دار |مهريخلو القعلل [ اصوص (م ىجل ةصاخ مهلوانتب
 72 نماسلام# الاهض نم لاهتس ازوحالو ةفيشح ه دعب ىزذلاو اذه اهل ايس |
 ْ هتان امرعوهتين نإ ىرعياكى أوهام ىر دي اعل وفور هاظوهاكاهإ اهتسا نكامإ

 7 ارركوطب فاس كتر ذن ىف سو هثونالاز ةروكللاىلإ ةبسنل اب ولاح نع مهفتساو
 0 كبح نموبلاالا تافنل | ملكت ] نولسالاه و هرم[ىهبللو لدب ل اقين ارهالغلانأى قب

 نافى دس تف لخاطوح لوالتيل باز فصورابتعار يع نس مكم ا قلعس لص متوه
 اونالو هلوق القاع هل در هيا ن وكعب كك ذل الد وجل ابر مال امفل اذه سن كا امذل | أ

 لج اع شى لاق عررصتلا اطرظن اهيطوفو لقعي نم تافصلو هر ةرابع لفعي سم 0 ا
 امالاواساح او آر ابلكاو ار اغصلاو بي ثلاوار اعبالاىإ مكة ببطلءاونالا اوكا ىا 1
 | اهنودباعناالو اتت لوقب / دتساو اقعينمداحال (هنول دان مهصعب نام لعاو |
 ٍ ًاعتدلوفل ىلثعت : 1 2 2 : ١

 َ : ديرااذاملعي نسواعهفتو أ مل عقب لم هسل | ككذ نعربعو دبعا !

 | 2 لعفلايضةياثلاة يالا هريالوةير دصماهيفامن ا. باهيو اهانبامواسلاو ظ
 باو نم اره ىلع كؤنأم لير وك سبع ىل |عجار هنآل نيل عجري مول |هجايتحلل ١
 ٠ ةيئاذاهنلل هده دعرلا عبسي نس ناهس ال نك ب نم ن اه ةييردصم ا ماسق | نمو 0

 ١ ١ هذهو هيبتلابدارلا سيل لبق ناف ف اضرب دّقتو[ ةيرؤعلل ن اصب نيولت فذحو ظ
 ٠ ثولتلوطرلا لاق ةفرغم ل لورق ككذ ب اذصته ما ذاس هانعم اما انلقط قف ةدملا : ا
 ة دياز ويف لا ناواهتي الصب تالوسوم ا فنك نأب وفل الع لكتتتساو ىمثتا ةفرعم لا
 ١ ٠ قريأو هيلا فاضل اوصو هيلع تحقو نم ىنج فري اسيل ةجلتتح ابا ناب بيجاو "ذ

 را

. 



 ناولصاحو طْمف ى املا! اتخاهناذ تاكوصوم اة مب فالك ةلصا ا وهو دنيع
 علاوضو ل هبل! ف اضم الا ةر فتم هت ىا اوس ىبسن هانعم ام (هبذ سيل الو صوم
 وصخ ]| طلابه عيمون] ة لصلا ىلا ةرقتفمو هسجل / الاب هيلع نعئو ىزل
 ظ نمو ني[ نيهجو م نكلو نيف وعم ىلإ تخت لي | نإ ةيبرعل [بيارغ نم | ذه و
 ظ ةلصلاب هلوصح اهفيعتلالة ركل ' ىإ ةفاضاز ا وج فتفي سايفلا مهضعب لاف مث
 1 فانم ا نوكممازئل ماو د ارا مهئ اصف ةركلل اب هلو صح حنم ضعب ىههِل | سنا نايبإ لب
 ْ ىف هفادت..هف ةرلتوصام ىلإ فيركتلا هب راس ف اميال ل ظفللا حالصإ ةفرعم ويل
 ظ امان ميس ت اذا نافاهسنج فيت لعل اهنيون نسيمزلل تلق ارعالا
 > لق كن[ كئالا هسنجي ل هجلا عمت افص ضعبب مونتي هرفل |نأف ءونح تق هسنج
 َ اذا / ذه دنحف وص سجى[ نم فب حاكو تافصلا ضعبب كد دع ايم امد دهاشت
 ا نعالوقنم اىرصبلل افالخ لوقت هج هجلا عم تفرع ةلص ةزيم اة فصلا ثلعج
 0 ] ويخلي ناو لماعل | مدين |مهدن عوج لب مدشتلا طمتشي المن [نييرصبلا
 ظ هلقلعلا نا جارسل | نبا عدا حلاة لحل هل بملف »وة مركااج مهياو أو اجوهيامركأ
 قام ابعضولا نعربعو ماهبال ا وم ورجل الع كما خ اهنا تّملخا ذل ىا هلوقب ه دارس نأو

 باجلو لوثه دعب ىذلا ب اوما عمو هم مام ا الاهل بس أن مءراضم او از اج
 ىاالاق قيالماهبالاو ماهبال (ىدعّدع وصوم ابا ناب اًضنأ ش ذابل | نبباجأ حا وربع
 ناكا]فناروصح ايهئاف لاح او فام | قالي هوا دبمالو دعطقم نرد الئ إل[ فتسما
 ناياوج ا درو ماهبالال ع ةعوشوماىادعم تاهت | ريف هسرتكا ل بقتسم ا واهيل |

 ِ . به دو تس بص سوم اهنب ثالث ىف بن ءاوزرخالاب اه رحال قلصتالو نيماهبالا فالتخل

 ا اهتاوخا نود ىأت ءاوملظانل| نبا لاق (ةلطماهبا ا يأ [نويفوكلاو سنورو ليلا ١"

 ىعنقمإع َتيْقبث عم | ىف ةذاضال/مبمزلب ضرأعم ةلج ى ار ائتقال| ىف فوج اداههبش نال

 سيفن قمح لا ةراشا ذه ىفو ةعاج نناز علال اق باعالا نم ىاى هنن [اجال ايفل صالا
 | ادعت اذا تقلا اع م دّفم عنام ا لوصال إل وف لمص نأ نم ثابطسالا نس هانيقلت ام
 1 دعئشا انهى تقم ابدارطا ناو ىهئن | عئاملا نم حوسالسل مدغم فتقلاذالاو فتقليا

 ظ ىهالا طلغ تن نإ نيبت اس جاجرل |لاق ةنرإرل ام قبتو رق ةفاضالا م وزلو ةيسالا
 ظ ل اقتفيضا|ذ (اهيانبب لوب فيكف تدرف | | ذا بس اهنأ هن افاهدحا | لص نيعضوم

 هيلو اول اةلالد] ع اهتحال ره ةفاسالاروهظ دنع اهناب عّضيدقو اقل باهشلا

 ف

 ور



 مايحالاو جاينحالا ..ئهف طفل رف اضالا مدع دنع اماو وبلا فاضم اى !ئاضم ارامتفإ]
 م دع عم مايسحال ل اقناكفى لا ةهباشن قر مظاوه ىا عملا سارت ان دش ار ماظل |
 نودوانلاو مايتحالا رض مفاد دوجول ه دوجو عم هيلا جابتحالا سىواويلا حاب |
 عياطق باث جايتحالا لب هيل/ جات (دوجول مايتحلل | عافدن | ملسنال لوقنانال لوالا
 حاس فئقبا ذه ن | خالل وق | لماتيلف ويلا هجايتحار و هلعب دبر بو هدوجو
 اقيأاوهتل مر دص ف ذحبو تئيضاذاماهياتب صيت ةؤح ضل واقطم كيا
 ةينو اظل ةفاضال | نعةسافنم اك هاله ذه ةلاملاو تيساعإ مهضعب لوو هوركذ
 ريمل اوهوويل|ةئانم ىهاسليقلفاظفلاما ةلج ىلا اًهتفالاوصو اكل | مايق عم
 هئالف ةيئاماو درغم ناكل صولا | اصريغ ظفللا ىفد دعبأس نوكاة لصل ار دص ةلزنم
 هن اكد اياحلاب اهيبّست لوب دوحوموهو ظفللا نمد دّمف دثعال | هيلا فاضل [ىوُببال

 ٠ فاؤإل سيل ىلا فاضل ا ديو لبق م فز حاكة يبو ى ويم صعب ممم قدح
 ةيماهفتسا نائلة لوصوم اههيف نكت ول اهنال تيبل او ةيالا ىابلصُت اعدر اهو لو
 ىبلَك لعمب سيبل عزنن ن اوبال فاهتيم(اهفتسا ىستتا سعب و اهريغانه لصيالذ أ

 . اف وهل هه شاوبارعاالانباهتضو لوعمل أو ةلوصوموهاماوقلعي حج
 قلعي ا( بأ فرح اكر اجا دعب (ه عفر تيبل(ىناهتيم اهغتس | سم عنبيو ةلص ةلجم او
 تنيعئف هلق ويد لعيالكر دصل اول ماهفتسالا نالاهلبق لعمل ار اج ا قلن و

 وبر هلا اتصن ىو ذك لو مية اها ىلع ةعوفرم جم اهغتس |ىه لوي نارلو ةلوصوم |
 ىليلاسؤ لضاك ضفا مهي بلطف ىإ هيل وقم سنحت ع ملس ىاًْ|اذو ذك ىلعب
 حُكم سنو بو ليلا ىلع در بلع ىلع يبل اوال درو اكهن | ملعاو هبحاص ماش
 دقتلاو و ذه يالا ف عزتن عقم ليلخ ا لاق ةبعم ةيماهفتس | اهني | نأ | ابهذ
 "ولا نيرنمالال اقين |ز وجال نأه دريودش ا مهاويف لاقي ىذلا قررل |نعزتنل
 لحالل جلا نع نعزنن قلعو عل اسوي لاقو قسافلا صل اَِب ىذم اري دّعتب مئرلام
 رضِإي بلقل | لاععاريبغ ف قيلستل از يجدنا ىعرل ال قن نككر ماع درو ماهيتتسالا
 بوسنم أو ءلجر دصو هنوكبجقلحم ا ناكىتس سيل وأ لافو لضف مهبل كاوا

  ىهل.ليلنم ا لاق اكة ياما هجو ىلعاهل عماعى | ةلجن ولي الل ضو |برصاوخي .

 ه اورنمةءاور و لضف | مهي | ىلع ملفهلوث (عيجا هزم لطبو هدعب ٌةلوصوم
 متلصلوعمىلعراجا لوخد و رورم | ذحزوخأكو ٌقلعب ايلا فرح نالى أ ممن
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 . قاشلكا ودساربء وسوم س)تالوصوللا سلا هاللا نا روما بهذملاو هو
 رك ناو ذل سعب كافل 36 اقوتساىزلا لنمو قدنع

 لش ايلا ةرات اوف د ف فد ا هولهن 4 لي ابئراعملا فصو ىلا هبالصوتس ل هنسالا
 مال نالىذلامالسغةلوسولا اللا لوّمب نأ ىلو الاوىصرلا لاق ) ىلعا هر صنت | ةراثو

 ايلف وصوم ا ودعرو دب نب ارعال اق حن ا/لاقو ةلوسوم اماللا نالكعق دان ىذلا
 ىنعم ةئباكل)الا فاطر اءاهل ص !اهبارع | ليف حلا ةروسو ةيعجالاماللا تناك
 اهنول/شفخالاو ايف حدالوصومهنولا زامل لال دّمْس | نع ب اجناكت ذب ىهتنإربغ
 اهل ناكل اهسا|تن 8و لو اهل عضو مايو اه دعب امل | اه طخ ل ماعلا نأن فس هن فرح

 3 . وعم ك[ذ عموهو لصالاى لبم عيشي برم |لان كلذ ىلع لس ليف هوم

 2-0 صا الوب "رض كلذ عيوصو لصال|ىنببهبشي [ برس |اهتلصنأو
 ظ دحاو ولا اف ة دحاول/ لكل |ةلزنم فصولا عم كزتتماللا نا ى دب نابالا كلذ

 ' اه ىلا ةروصواعةيطلا وكن | قب هيل | ةراش اوضرل | فو لماو عل |بسعنأب
 فتق لام نبا لوقو با ءاليئ (هولوامانب ليام دهر امل! اهيارع|لقن مفتقي
 عنم نلل رار مع ةّيسن هش اهتبن نالئلصلا حارق وصوم ا بارعارهلب ليل دلا
 هيف باءال( ىج | ًةلص نال لف لماو عل[ ش انش ال او ةج خلل | نوكك لذ نس
 لوصوم عمو دب ن | حيف بارعالا قحان اب د و هرم هناملا م دعل ليل دأ | ىلع

 اتلاوداذملا شو ةلوسوم ا ىو بارعالاروهلت هيلع ليل دلو عبو ةلسلاب ناو
 ل ىعمم او لعافلا م اك هلوث فصو عمى | ف صوت هلوف نهرا ء| هبأر ىلع ثوذملااو

 ا اهيلعةلخادل التناك عئاصلاو سوم اكت وشل اايمب دبر |ناف ثودملا اهدار اى
 1قءاسريغ هنع صفي فاشألاو انف ل |ىبحاصمالكن | لاو فوم ا ىفاطفيرت فج

 | ههشمةفص نأ بصنو لوعفسو لع اف ري |(هنوكن عن اجي وشل |ةداراد نع لوف|
 ظ بلطي ماؤإ  ليصفتو ةهبْسْل !ةفصلا دحيو ل وعفم او لعافلا سا دح نس ملعب ا
 ظ تبئامء اذ لصالا و لوالا عب عرجالاو طبال كولو قككذ ىفةعونموم ا أنثل اسر نم
 ىهانعم عرجاو ىصح ا فاقد هيف ىذل | عس |رلا لايم اب امتضر اص مس طبلا اهل

 ال لال مرلاءاذ ةيرونسملاضرالاباصنخمر اصمت عملا اهل شام تا لسمالا
 !َ أس الا ىلعد وعب انا ارقتس الر يضلاو ى ايلا دوع ليلدب هلو جبْس تبنت
 م في[ديال ناظم فوصوملا فز اناب دو درمر ديم ١ فوصوم اى |عجرب ىر أما لوقو



 وس رس 102ي[سلا طك <
 اع حو 00 مااا 22 . مح عم -بسع - 2 سس ل

 سيكا -...اكأ 7
 ١ ىلإ

 قروملا في وتث همز احول فوصوم ائذح ناب واهس اذه سيلوةرورصالااهرسْع ف
 لوقا دريل هوه نس ىإرسام وقتك كلا ف دح نايا! مرملتت مزال
 ال الغر دسم اباه دعب ام عم تلوال بؤر حال وسوم تناكولو ى! 1! لوونال اهنالو
 ين رحتشن ابولو كلذ زا وحرم دل ىا طم دقن مدعل هلوق طا مزاللاو [رفتس
 ؟_لهلاو ىضرتلاوخ راسا ما فلو خا فِي شن فحاهن أ. لوقلااضبادرو زا
 تاقدصملاو نيف دصملا نا' نيافاعتصت ارش افونعإلا |عفلافطمز ويل هلو
 ل نئلي | ناو لعفل اهبشي مس [ىلع]عفل !قطعز وت دنويفو هللا !وسزفاو
 مقل نماعهل اولؤلنس اولا سن! ىلع فطعاو سوما ىفلاق اكسسلعل انو
 ا !باجا لا فيت فرح تناكوئ اضياو ءاوتانلس ليلا 'لعجبو جابصالا قل
 ردصإلا لاني ل نس لوف لاهم لهي لعافلا مجان إىل ءبهذذ هملازشل ب ىف
 نمو دعم ىذل ا ىارهاطديف دهاشلاو دعسان | ذ ةشيعررحبوهف هزدك تيب
 لهل ااه! ةقبرحو طرشلا عم | دنبل! نيمتلا غل! تلخن دور جيوهف ةزمحو | كتم
 قلعتمربدفت بجلب ىغبني هناملعاو ةعساو هشيمب دب ىجومهف ىا ايل ارسأو
 مس لاب /لعفل ار دق ملم عقو |ذ !فرطل ا نإمهلوق كلذ نم ىنشتسيو اس فاعل |
 رماظويف دهاشلاو دعم ىب باقر ثنا مهله غ تيب ردص+ ام وقلا نم موت
 . .موقلا نسى ]ربح مهنمو | دتبم لوسرلا نال ةيسال لح اب مالل هيف لصو ثيح
 ردك املاو هاب ني زل ا نس ماللا ليقو مومل) سس ل دب مهلو مهتيددل !لوسر يذلا

 ىكحام نع رعشل ريغ ةيعسال ىلع خس ماللا ن ويف ةرور م خوث ةرورنملل
 تنااموقاذوهاهلامعن عماسلا لافت ذوماهرخا وللاقف لبق | الدر نإ ارذلا
 .هيفدهاشلاو ل دجلاو ىلزلا ىذالو ليصالاالو هزي قدزر فلات يبردص#لا مام اب
 فم اة يشاح ىف ىبمامدلا لاق يبت عراضموهو ىضرن ىلع مالا لخبد | تبحرهاط
 عثتسي نإ غشو ب اعال نماهل لهم الة لل !ةل هين أب ل وقل ااوملط ا ةعاجلا نأ
 افلطم ةرورضللالانوليال كلذ ناب لوغل | عمام لإ ةلص عفت ىلا لج كل ذ نم
 تاذ يلع تناك ن/اليلقةعسل 'ىئنوهكلذ نأب لوقل |عمو !روهج ا لوفياك
 تاذ نوكت هل الاه ذه ىث ةلصلا ةاجناف كلأم نباو شسفشال |ىل وعي اكعر اشم
 ةلج كن )مس ال وأ ومب نشل [مبقعتو دضم ا هقوماهع وقول بار عالا نم لك
 مهنا/ةلاصالا قبرطب درملل سبل |! دعب هقوم او ةلاصالاب درطملا عقوم ةنعقاو

 ولاق



 901 /./ذ اناف ملسولو فأما عب لعب اذهل جالا ةروصوت لعمل ةكص اولا
 هيو نإ !بارعالا وول له الل |ةاصوه ىلا درغم او لع ول ىذل | درفم ا وقوم
 فقيرحب اهتلصو ١اهيارع ا لقن فرملا ةروصوف تنالاهناف لا نس ةيبراعل / قيرع
 وهاعافل اكبر يلا اهتلقاذ اف هيلعو هنم د ارم ا وهنأ يغ ععالا قاك ةيراحل |
 ١ مالى ع مزليو ضار وهو برضي ىذلا اج كل وف لمت ا عفر لف ىىهو طقف لا

 ه_ررئثام ذخوبو وننه كل والعافاهظمل اهب د ارمريغ وام ا ومو قس ام د |
 عبو لصفم ا بحاص ع رص هبو خم ا ىف: ا جافصو تناك اذ[ ل[ ةلصن/ىنّيلا
 هبقعتو لصفم ا جرش ى ىو انييبل اكل ذ در نكا هيلا دنسمم| ميدقت تكن لوطللأ ىف
 نمفصولا ن!ملظانل|نب /ىشاوحف رصمل !ركدرمظانلا نب |ىش اوحوف ساق نب باهشلا
 لير ما | فصول /لاةلص مهلوق يناههبشو ج| يلا هتاباقف لكي اعو ةلحلا هبش
 ةرورضل اريسعت قرات أ ىلع هلو كن طفتف ظفلل ار اع اباههبْشو | ماج اربع
 الئ نلي موا ةحو دنم و نعرعاشل] نال وسر عُسلا ىفالا د دب ويالام هنأو هو
 ىضرم ا لوهب نآروك م | تيبل ا لباق نكيل هنعرعاشلا] ةدو دنمال اه ثرسفإ ذااس
 لكَئاةرورضلا باب دس دالي ىاثلا نال والاريسمتل أ ام | ناءائاو هتموكح
 رعاشلا/ل خم زثب نكل هرييغت سرعأشل انكم ى دين | نكي ةر ورنم هن ١ دباب
 ةصاحاهتيل وصوم ىإ ةصاخ لوك ه فاس نخمالو اهب ممقم ا ذ | نلمح ا تار ابعأ / عينج
 نم ءلوقن مل نم ةليق وب| ديس نزو ىاعىلبو كك د كا هنولهتسي نيذل م هالرطب
 ىمعلاو فورم م1 +! ىريبو هلوث نيدلوم ا نم ىعب مبشت نع هببز تح! بعل |
 ىلاواهترفحتلا جل صمةلوصوم داجشيحوذ دم اشلاو ةراهجاب ريب ان
 عهددعروهشم أو هلو :بيلقل ا عم لعريبلاركة هنأ وعصع نبا معز واهئبو
 دهشا/ابنع ام ليش | نماهدحو دياعل ب ئل|رهلطنو لاوحالا لفى جا اهد ]وا

 ٍْنلن افرح و للي دياوص يف حلب لوتابوب فعول الإ لصوتل | ىف اهلارتش تاهنم
 نييق> سيل لب عم اريسبف هيلع طلسم ىفنل |نوكيير بو ا ىلع فوطعمدنا نع

 كبلعب مالو 0 و لل 0
 ق هانفلسا (هب اوما كيوم ا قتل |و ٠لوق هيلع مالعل م دهن | نم ىبسمك



 22 ىلع تفبثئعلاىق ةئاضالل اهمورل ةضراعةّلع ل !ر افتقال نم وةتسل ١ اهنالا
 ] ناو عيرص اهب بو اهقرصي نس مهنمو هلووب ١ع الاوصو اسال لصال /طتقم

 ىف هلثمو بارعالا حل اه: ىص ( بحاصخ عمو ى فير عت ٌةساطلا وذ فير سفن
 فنا شاانبل | ىلع ىرج فيرصتلا ن | ىلع ديدحإ شنو كلام نب/ مالك كي نمرلا

 مالا اميرتي نمو اهفرسمي نس مهنمو ءلوق سيلا ماجا يشن "أم
  متقمال ذ !ةرسلل اب ميضمو توم ا عجودرصم ا ونش بارعالاو فريق ا ىلع
 ام ملسب نإ ال / انه هد اما الذ | ةفاضالل بحاص ع مب ىذ ىف طفس ناو ني ونثلا
 0 م ةفامالل هير الم ةساطلاو د نإ لي
 ىاعهنأو نيو ذ ود وو ذو نيت او ذو ناتاوذ و نبوذو هاو ذ لاَفيف نونلاب جي
 اينبمدرطم ان اكن او نأب عيركلم ا عججو ةيستل | نس لكن وكيانل او فير صنلا ةغل
 معا | ىكعوأوت بحاف ىنعموذ عج ىلعاجانم عج / باعان الايس ىذل اعجو
 الإلع مأرقام دعب (ىفاو ى) اه دعب هإوق ميج ذل جتسي نمو ىلوقي «اإم ا
 اهتدرجماهبالا ةياَغ وف ىهو اماه كلخر اييذ ةراشاللاهنوكاذ ىف يصل هثباقس لاق
 نئاهصِصْعَل سكك ذ كالو اهتلوصوم تل ع ماهبال | ىلا اهتب ذجوو ةراش ال | خس ئع
 لهس|ثبحرماظ هبف دماشلا |اةديصئقو هل و قامؤى ذل م اهبالا اهي سلف لقعي

 . سس دع هر دص تيب علا تنم| ياهلا رخل | نم ىأ لذل | تاس عج |ذ نم
 [ دل / فرحونم ف ذد د اسوهت لغبلل اس نال /نس دعو ةراماكيلع دامعلاب

 ايوبخادثبم مكح ىا ةزيهل ارسكب ةراماوب | عال نمول ل كالف لذبلل رج نالن زو
 ١ كتيهيك لتامو ولو فيو ملسفن | نولتفت ىال وهن امش هلو فبانيا او قحاو د ابعل
 تولتقت ةاجن أب بيبإو كني كى لتابو ولو مبو ملسفن | نولتفت خاج ناب بيدبأو
 لو عين[ ىعسبالو فو ذح نعأب لاتيج,قلعنر وغصع نس ز وجو كتيعي اذلو لاح
 ة راشا مسااذ ن ارصالنل [نالويف خالو ءل وق |بلاب إ هسعنب دعتم ىنعا نال هيئع
 سدئقتلاو هيض نمل اح نيلك ور خ قيلطو ا دتسم ىلع يبنلل أه لوخد لوجسدب
 وبس ةمص اقيلط ن ا|ر هظاوهو ن ابر يخسقيلطو /واربحيو كلالوت يلا ذهو
 ىف مم الاف دقو | ذه ةهبسس ةفسم ناك |ذ | اهلماع ىلع لاما ميدقت عني مهضعبو
 قيلطلا نإلىشيالةراشالا |ذ ناو تيبلا +: خل يقاس عي اذهو ةيقلال |هاوح
 اوس /دحاللهو هسفن ىلإ بيشو | ذه لوي ديل لخبل/بكاروم لونا

 دم



 بتكونلالاقف مال ! ذه تيهئامدل اقف خا رو اذا اكسل تربطنا ذه
 الهلا هيشلال عرش ىو ىهتنن ١ مطخ بانكلا كك ن وليو بلي ام فرع ب اكلأ | ذه
 ات |ريغ نم لو صوم ا هيذ ف فذ حاهنولين اروخت يقلل ا مارسلا لافو ىل زدعلا|

 سن لوقا ىهتن!هجرخادحإر او لاق عن ىزلا ام ىإ براقتمالو قؤر ل دعم
 ..لاوهعب |: كلام نب ١ نو نييفوللا به ذم سالا وصوم اف دحن اعز غملا

 4 ا ايريبختن اور خآ ل وصوم ىلع افوطعم هنو بتل معب ىطرش
 افاوهحا مهناانم رود قإ|ةراشالا اس اعجب ملوثاسرصبل قيطولع كيبل
 اياه عتالوصوم ا نسؤلا ككذ نم علباو-ةتالوصوم ا سكلتوالوص وي هرماظ
 امدعب ةعقاولاةرلتلاو همرادل ةئصايل علافايلعل اي ةييسر |: وخوف اضملا امال
 ىف مهبهذم ىلعرظنيلو نابحوبا لاق لدرل ةلصدتبر ضف هئبرص جر | ذه وني
 دوجومأنبلاببس نأب لكسشي بارعالاى وب عموا ةينبم ىه لب ةروك ذم ا امسالأ
 ىف نيبلا ]هجراع نيضوكلل ا دلا ناك الا تيبل تنا كرجل وت ضرا حم امدع عم
 لمايخ لتس تسرهائل ولفتت |نعهبر ابخلل| جبال هنأ ل وسوموي !تيبلإ |[ ده
 هوقو هوو ثيبلا بح اص ناى أ فاضم فدح جو لعونأب باك. [نِلَمو لأب
 م ركا ىلا ثنا ىاعراشلا لوف هيلع دياك لو عفم هلهاو عراضم لعذ مركاو
 نقيل اضل ضيم ناس هطبطتس رش (ممعي قاف ةنوزلا هوك لسنا المل
 مال اهلالان ويف اهفتسالا ىلعالا» لوقو ف قع اكس يلولم/ ىلا هتفاضاو
 اهفسالااه دح/ سينعم اغلال |نيحاهلن !ىيمام ل رك5 دئف م اهعتسالا ير صغبالا
 اداسءد باثكلا ثيب هيلع الوصوم ةرلتواالوصومادحباو احا وجا نولي نأ ى انلأو
 .هفورخ باور يسل لاق عدو فم هلعا ذ امن أع ر وهج اف هنيعئاس نملع
 تود سانجالاو ف تبث بيلَرَتل | نالي ش نعم هرثن ىسراؤلا لافو ىذلا تع لوصوم

 الهو عشلاالادجويالن/لق عج وتقل ل راشل ا كد مدع اًميدقو تالوسوللا
 دل الوعفم نلعاذأس ىعد لوف اذأس نور وفصع نبا در كل دب مدفتم ويت لعي
 ةنصوضخ ماهيعتس ل تاو د | نيب سا ذأص ناب مهضعب رص نكلم اهضتس الإ اهن ! ىلعألب
 (هيلعدهشتس او يموت ىف ةلسل اه ذه كلامج ركذ دقواهلْفا م لع زاوج
 * حدا ىمر ةباوهلا ضعب | وقواذ ام ل وفا كفال | تب دج ؤ اهنع هدد ا ىضرةشي اع لو قب



 هيلع سيل ىنعملا نال نبل | ىف صبا ههلسترب رذن يلعإ ذه نك[ ذ امن كف مهنع
 ةاغلبت ول كسه تشصو ذ واد سومواس نب لاب هنالة اكلم بع | ذف هلو
 ىأ ار اجلا وخد عم +. و دفي و عقم هن ىلع بوصس هنال |ذ نم ل دب ون
 ا ذ | ةيماهفتسالا نإا لالا نود كد الولو بيلشلا اهفتسا/نازاملسولل

 نالنواوقي ا وم ةلوصوم انيبو اهني ارفاهنرطتلاهفلا تف ذحر اجلا اهيلعلخد
 طخ بم ررخ | ذا لوفاو ملسسرعيو درو اكذش امالادحاولا حال /لوصوم او ةلصلا
 , ملا ورل ذا صخت حلا ةراشالا تاك ااذلو هبوقاذ عمة ساس نول عم فلالا ف ا
 اواس ان وكان اوهو اهلالا رج قدحاومو عبلاة يلع ىقيو كال اهتس | ثالثاهل |: امن |
 لخيدن اهنال لو هيشاوحوو خشم انم بلطي كلذ ليصفتو هانركد دو الوصوم
 لركماذ نا فكنال ىاقاللارصانلا لاق لار يغل لص نولي الو صو ىأ رسما ىلع
 اعجم هيينعتم ىلع كرتشملا قالملا ىلع عيلوصالا صن دقو ةيلوصوم او ةر اشالا نيب
 ىف ةلاحس !ال ذا ىلا ىلع يني اه | ةر اق الا نوكتال نا طارتش افييمل ال عة قيقح

 اينبي سيبإر وكل | طارتتشالا لو ذ| نيغلنخم نيرابتعاب دحاو ى ىلع نيؤ عم يح
 هجن ايو إى اب لصوتن بل وصوم | اه دحباسو لج أب لصوت ةبلوصوم ا ن الر كذ ام ىلع
 .ح مش ىف كلام نب لاقؤملا (هطرشو ءلو قرب دف شل مالك ذه وياك غم هب داشتإلا
 دعو هينبع قوف هابحاح ىذل امون دما اصانعم هنالك 'لصوتالو ةيقاللا
 راجلاو ءاطخلا لاح بقبائل عوقولا مولعماهحة لب ا نوزصم ن ولين ا بجتهنال
 ملال بقهرظن عارلى او ولوقاماو اهخيصد|يبادعبالا اهنونعم فعالة ماشمالا
 روز لم ةلملاو ا لوقاوتلاى | لوملار اضاواحفاهروزا اهاونتلطس ناو ىلعل

 وكوةيفلال | يش اوحو لاقو ةضرتعم ا ةللا ثعبف خم اى اذأ ف ذح لعلربخو
 ون | ير كتسرلال ىتيحب نم هلوْمل دن عا هر وز اهاون تطش نإو ىلعل ىتل لق
 ىف ل حرب دقت ىلع ىئيحبن اوهو هل قام ىلع كعيركا/هلوق ىفعيدقتلا ين ى
 . . لوفل|ريدقت اماو ىحرتل امدقهنكاو اهروز | ىتل البق هلّس اور خوم اب ميلع لول دس
 ةماشنإا نيو انشتسمر هف نطسبل نلي مكس نإو وج ةلص غيض ١ عفنو لق ام وقو بالف
 اهتازلركذت ملئةيساشن !تالن اوريقلا ةلجو ةيربخهو باوح ا ةلجةلصل اليقو
 ' الفاهنسإهنا عانس ةيبهتتلا ة لولا م سئس هديل نواه دعبام ةيوئنتل لب
 هببس ىفخامف نوطاخا بجتلا نال ةهصلا ضق اني نعم اهشرضر ونال اهب زصوب

 ةضك
 م



 رمزا لينغا ىهو تع ضونلاو نييبلا نم ةلصل ب دصقي أل ىانم ماهبا هيف
 لصف | دض هيهسللا ن | ى فخلال اهم اهب نست هيت هب قلعت أه ءالمل ثدي
 ذ |ىغيبأم ىلع سيل ةدوهعمل ا نم ةمهبملا انشتس اد م دوهعم ا د ةلوهج أو
 ناوجول اف لوصول لبث ىذ] امالكلا نمولو لاجال ىلع بم انهلل ةسولحمةمهبملا
 بم اهلل ة دوهعم ةذعم لوصوم ا لين افزم | ماقيوفال/ ةَلصغم ةدوهعم لوي
 اك بع لدعي دف نكل هضول ل صال ارظنل اب كا ذ انك ماهبأ الف ةلصل ار استعأب
 كترلوفل كلذ ريع ىف ة دوهعمريعاضي| ثدروو لبق هذ ١ دهحلام الب فرعم ا ف
 ريغفر | او سانلاب دقون سانلانولو ةراخئاو سان امدوقو ىتلارانلااومئاو
 نمو |باتكل ا لها نم كل نب عامس يهل م ديت هن لاًمحاب باهت دو مه دنع مولعم

 /يزندفن لايحللمب مل | ب | نسوا هنسيابقءوصتاو السويط
 ىف ىرش غزل | لوق هيضتقيا«ةيلم اهنال الوم دم ةر وس كنالن او ميركل | ةْي
 ةروسو ةيالان |ميرُيلاة روس فاه ريو ةرقبلا ةروس ىفر ادلا في عت هيجيوت
 6 روس ىف ت اجب ةفصلا ه دهب خفوصومارا هنءاوئرحف ْهلِمال وأ كلزن مي هلا
 هيلع مزلب هنأب ىئيقلبلا لالا هضرنع| دّمف ىتن!هوكرعام ىلا اهب ار اشم ةرقبلا
 نأ يا او لاقةيندم ةرقبلاو ةين دم هنا كلذ 1س سبلو ةيلم وب ولا ةروس نوككن |
 ين دم اه ايميل اة روس همزج عم ةرقبلا ةروس ىدركزلا عيت نايحاب|
 اضي| اهناولع] ديو لقنبال| تس الإم دّفيالو ةروكه م | ةيالا هنم نسي و
 هل تاؤاضيأ سب اعرماطنو شح تنب بنيز دنع سعلا بركب ىف اهلو زن ين دم
 تضْقلان اكماسم سس ىف ىووبلل اقالخ والا صل نيبو منيب ْئضراعمالو ةيالأ
 انا ىئر ملا ىلا إو ىشاهيف لزب ياتو ةروسل !اهص كلزن ىلوالاو ةد دعس

 هيف هنال مياق هوب 'خحئدل !اجالو لإ هنكك زل !اجا اقبال هلوق|رصاطت ناوابونن
 ”- هر | امل اضلاريع مال اع داو وهشام سو ابعمص دنت ر بغ نم جلا هتس |
 د ]ملا لوصوملا قبطءلوقعياضلا نياناجاولوميور ماظل ' فلكر قو لوقت ميلا
 اموعاهدح|نيعتبو ان امالازوخت فيحرعملاو اظفللةفباطم لش اسوق طلاب
 هببسو اوه لوصوم اب قلعت ملك نمل صل |وتنضت ام نال اوصوملاب اهطبرمل هبت قاب
 كرو بيات قلعت ببسس لوسوم اب ماك !قلعتيلءلصلاث لوسوملا بي انركذ نمدبالذ
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 ىاسيل و تفصو نم صخياو ىا قاسل دب هريخأت لصالاو ضغباوهو ل وصم الا

 يلوئاهسفن ةلقتسم جلا نالاببنجا كم ا زفبل خلملا فركب مول ضل اوه
 قلئئارلا ناك ةفلحو بابل! لوا لوقو همارارلت اذه سيلرماظا اهتلخ دقو
 ردص | داعس هلو الا دوج ةلقكاذ نيدفنس طذارصاطلا جءالاوه دياعلا
 لاق عطا ودا ةجن ىف ىلا ت ناو ىلشمو اد از ورئيس [ لكن اهضارعاو هزدع تيب
 دب الو هلو ةلصل]ف هزبجت )نا ىرحاف ادتبم ار بشي |ذهز جمال سو مهضحب
 لاو لاف حز هنو هلوف ليل دب يب ونسوا ةظوفلم ىإةل مل ا نس لوصول
 وج الث ما ونعاهرخات نو ولوهرما'طاهيف ىزلا دهعلاب ف عتيل اهيل الوسوم ا
 ايكو لاو :لطل اردصك وسوم ااا وصوم ار عاهيازجأ نم شالو اهمدقت
 نيرهازلا نسويفاونالو اماوأهب ئلعتب ىشايو اصل |مدختتا/والصتي نإ قبح
 رج ا في نب دهاتشلا نم ككذ ىلعاناو نيعيصانلا نط اهلى | نيلاقلا ملكه ىلا

 نم هيف ني دهاز الكرب دّتلاو ةلسصا اويلع لدت فوز ه:قلعتم ملاثمأو كلذ ىف
 اصو ا فعن ىدحتي اىنعا نالدربملا لونياهتبيدهازلا نس نعاالب دهازلا
  ى ا ةيس ةغصوا/ اعلا 1000 دلوم نس دهازإ ةفص نب دهازلا نم
 اًهيرع نولي الدق دهازلا ن نب دم ازا فاو دعب ن[/ [دهزلا مهب علب نيدهاز
 ' نبابهذو ليه لك اناث بخ ن ولو /١و دعاذا نيدهازلا دعي ُثيعن دهزل اى
 حن الامر لا نال ة صل / سفنب قاعتم هك ل ن ىف فلغل ا نإ | ىلا مالا  بجاح ا
 /فتل عنتيل | ازجالا| نم اهريخآت راص خلكل | نم ءزجزنلم| فَما ةروصاهتروص

 دحارل | عمال غد تعم نولتأ خرصلا فسولا اهتلصراح تأ ربع تقراف /ذهلو اهي

 هنيبواهنيب لصفلاز ويتابو لوعزاولاكنمةلصلا نال جال امقان سا ذهلو هلو
 هلو ىبجا لصاف دارم او ضعبو ةلصا | ضب نيبو اهلودعم نيبو هنيبا لو لسا
 فكذلاو خهب اصفل از وعي ةلصلا لوجه ريع فالك ونم ثتسااسولوصوم ا بات
 ديت اهنالاهلامو ريب كيباوىزلا لاذ اوم ضننعا | حله | ملْشمو ترص وايإ
 "و نم ضغباو اوفى بجالاب لصفلا دس و لصافل |ىبحالاكتسسيلف يوت ماليلا
 اهل عمو ءلصلا نيب هب لصف دقو ضغباب قلعتتم ىاذ دوذ| مهنعرشسعم فاست ميث ا
 تملا هفلعتل هيف لعاسو ةاملاؤص ىذل | تفصو نس ىنجأو هو ىيفو ئاسلاهو

 ىل |



 ظ ل حا طموحنا ريضب لو اهتلصنم لصتي ألف ل لوصوم ا نم يششسي و رشصم ل ١

 ١ ىكتاريغ لوصوم ئم لعام ف ددخالقو لاهسنلا ةرابعجلا اهف دحيز وجتو توق ىف لا

 ظ ةلملان ماهل صو لوسولما نم داللاو نلالا انئنس )اهيثو ىهتن م هرينع لص نمو ماللاو
 (ن|متسيرمالاني ذه ديطت ل ل! ةرامعو ءلصل 8 لوصوملا ف نمل ليلدل |طارتشاو
 > روامو هما نيبرصبلا بص مو شطختإ او نيي دا دعبل او نيثوكا [به ماده

 وطخم مايل | لزن اؤمكيل !لزئ اوانبلا زن[ ىىل ابان م عت ةلوفاساورعّسل اب صوضخت
 فيلم كدارم ا نال مهو اي انك زماان وكبالو دحاو ل وصولاو ةمدقتل لم ا ىلع
 ةجلا, ف دصف عانشمال/ بأ قمزاوج اب هد!رمو دهعلل ال سند باتآلا ثم اللاو فلالإو
 ديفيإى ف اودل ادصقاذ/ّلااهيلعافوطعماينللا عيةلصلا كح مرشل ادقف
 اهبالعاتكر ا ذلف وحش نكياقد حلا انلسو ةريبلاو ةريعصلانيثيهادل نأ
 اهريضو ص زدبفلاونم ىشتسي ن اهجو ديالا ز اج هلو بم ةلصريخب امهم
 ١ اهتلماولزئ ام مهنالن وبر فل او ناب راضلاو بر اسلاك هماهلا فال حم ار ابثع)
 يي امدياعلاب دارمدلاو لا ىف تل ز سماه ولن بارعالا لو صوم ا ةلز نم
 لكل بلو صوم اب مكح ا | ذه سذعآلاو هع ن وا احالطص| دب اعل اوه ناف اوسر وكذم ا
 غلا نمو ىابو مو هانعم ةباعرو هظفلة ياعر زوجت نافل كه عمو اظفل هل ىش

 مرفتف ماج اوف ل اق نعم أ عل ج او فلل ىلع لج ا عّجتدق هن | ملعاو نيني
 ىذلاى الهلا ةنالوخاهريخان نم لواةيالا ههجو ملس | سلب وخ ظنلل ةاغإس

 هب لاقف هظفلمُم باطخلا,تن!لافف ىذل ا عم ىارذ نا ىهشس ا وبا عبس ةرم تنك
 الاف ةلبسما عونموموه اكهكر تشم ال وصوم سيل هال ن ثيل اب ليلا فو ةسيقلاب
 ملعرتغب مدنا ليبس نع لضبل تب دحلاوهل ينسب نم سانلا سوأعت ولوق وت ليثُلا

 يملا ارق تان ملي نزاع لعين و نيمم اذ مهلكبتر زها ع ذفقو
 :هلوفوهو دجاو عضوم فال يعملا لع لاب ةادبل ان ارم ار ف نطو ىفارقلا
 | خصل اخكنافانجاوز |ىلعمرحيوانروكذ ل ةصلاخ م اغا هذهنوطب ىناسولاقو
 1 اذااهفؤارتل ماكل اقيدقو ىهنن | مرح ل قو ركذف ظفلل عار ماس: عم لعالج
 ىرتشي ىمالو/ةرسانولل /ىعور انهو ة دحاو ةرم عمو ظفل تاع[رمالا نس

 ىفو لسات ظفلل ا داعارس مدقنملاةميقحل اىفف هيلع ظفللا من كيلو ىف حم ام
 سعي دوو اريك فللار 1سادنج طه بفرق اليو لدبامليهستلا



 نمإ اقبالو لوقو تصجارس بني ام ىضرلاو فيم امر لل هحرشيؤو كلذ دعب افلا
 يق نافركؤ للاب سابلالا )صح ثنو اة دار ١ عم ثينانل ا ةمالع ىدأت مول ذ/ كلاس

 الف نأب بيج هحفذ ىعورالهف عت فلس | نايقول ذ وحووم درئم اب سابلإلا
 ارجرم نموخ قو! لود سبب الذ اهقايس ىف لمات] ابر مظب اكد رملا لعل دبأس
 نعركن ل ةلصلا لى راخالار هزل كا رجوع نموا كارجأره نم ليقول هاك
 وااو ةلصلا ناليرخيو لوسوم ا فل اخ مزل كمارحاوه نم ليقول و سل عل ابو نوم ا
 ةاولإوف ٍقفالونا هقالطارصاظو ُتنوعركُذ م ل وصوس نع نربخنا خ كن اف دحاو شك
 زاباوىوتسبداهوا ٌتنو ارك هيف ىوتسيال اه نولي ن | نيب لسملاة لج ىف اربخ

 ٍ كأن وص نسون ثنوم اورك ملا هيفىوتسياه ناك ذا ظفللاةياعر جالا نبا
 ان علانس لاش ظلم ثانالا ىلع ةبرامل| تامصل | نس هودبو عصر يبس انسه نال

 لحد |ايهستلاى ف لاق معن كمارج | ىه نمانل وق نم وقل ىف بيف هنأب دو درمومو
 ل اف اهلبق ىذل | فاس فلا نس هيف نسي ذا كما نست نس اوئتفريكذتل || هس ىه
 فيرظو مر كويشل كنا ميركيه ئمو ٌببرظوه مم لنزع ل ودع اعبي مهضحب

 نم عاواهحنم هنككل ضف| وه نع ىهْشسْلر جا ىف نمزيجتن | مرتب لب خبر جب
 زاوج نم ةانشتسنماهلصجو نيلولا عاتج/ةدعاقف ةلسسملا ذهركذ هماجلا ف مصللا
 ذاوحنسىإ عشيبو لافف جال ١ نبا مالك هلراشأو ىرحا ةلسسس اهيل ايطو اهعازجا
 الكبكا و خا ( موضي ن ان بوح هدعر. كلا ولعفل | د1 ا ةفلانع ل ١ ىد|ام نيله !ءاّهجا

 سلعلابو|ثنوملا اعركد م اب ضاخ نضو نماتلاب ثنويال امج اين ١و[ دوه ن اك نمال |
 ٠ ىكاقباس لوُف ىهتن | تما انودعورج/ نال سو هر احائش ىارج تنال نموخ

 .  نكتم تنقي نمو <:ةلوقلالو|تيبلا يف طلو صوم | لعق بس | وسر لا راع قباس
 نم لصحخال 2 عا. ناعارسريتخا اغاو لهت ثنا نيف( ًاص|هتو ولو سر و هدل
 ةبتر و اهتنب ملذرو ذك هتاعارم دري نعاشني م نكلو هبناج ىوق ىذل )د اضتعالا
 ثبانلا ع دضاع ناوسنلا نم ءلوق ناف أما ناوسنسلا نم ناو هلوقآ لود بوجولا

 اجوو فذملا وجنالو حا العاف ناثناءلوق حوض | ذل و كين | جاه /اقبو ىه
 درلاجيؤخالووه مب افل ىذا (>وخئ الو لوعملل ار ما نيب ابر نمو | اماق ناذذلا
 كتالنيقلطشانا/نا ل1! جوخ ؤالو اقلطنوه ام, |(-وخو الووهارغ نأ
 ليلقادتبم بديلا نوط الة يلق دنس سخي ضلا نوكون او د ديال سي انو لعافلا



 * فوزملا 01 ليبتام كالعر كان رجم نير يسر نزين رول
 دفلك انلا باو | دبا سخرت تسانلاربخ محو أري هعوقو ةشّل ادكبم اوه
 زينا ضو فاد لعافلا ا ريش تإريعلا ةمالعلاانخ لاق مهتمربولاق اذك
 يتقاذاو ليلستلا اخت اهريشب لعافد ماذا لوول زحن مده دين

 0 جو سلا باج :

 ىلع دباعلا اهلاوهو لعافلا ىلا ف اضم[ دهكبم يضف نسح[ديز يرض ىلا كى
 تا ا لا ل ادت ولولا فرش مز هقما ناو وا
 هتدأ هدا[ عيربضلا قذحيزوجعالف ىةدعومو ار ادلا وصوم ويوم ىذلااج

 يضف ءل| ام ىلع ليل د ىقبا (مف نلي ملف ةمات ص هن وكل اص هرفمريغربملا نال

 ميمو دياجل امنع اسم نركز الة لموت هدياذا ديانا حج

 .اقاصىدلاو رفاسموم ام ىزلا اجنع هبزرتحا أر فن دعب نكي و لوي مهل

 نالناقلطنم ديزو وم ىذلاوأق وهون ىللاو وهرادل (ىفام/اىزلاو وهالا
 «يكرهو فوطعم نو دن فطاحلا اقب ىلإ ىدوي نيده نم لوا) | ىتد دحو هد دح

 وئووىلا ىدوب ئاثلا ىف هفدحيو ىذع درطم نعر ابخالا ةروس هيث فط اعلا عمو
 تيقلوهالول ىلا اجو اوك دعب نولسالن | اضي | طرَتْس و أر دص للعلا فوح
 ام!ةلصلاكلاطن )الاهلوتذ ا جالا امقوادتبملاذ دحولف فو لحئالول دعيج لا نال

 ىذل ايان اوني خاتو !ةيالاكربخ ا ع ل عما م دقت اوس هريغبو ار بخ ا لودعم

 خيو الفل ةفاسالاهتيزالج هالكلام زوم رت انزل ١

 رلعلاو فطعلاب ةلصلا لوطلىاءلا اهيلا ىف ىذل /وجوصو لوك ولل | ماقم بأ
 و اة تبل اريضالذ فرظلأب العافر دقن | عوفرم ا ناك ة يال رايضالا ىل | عّيحا اًمأو
 10 ملا نم نمثل !بابل!ىف لاق لوصوملل الا دشب ار يمص قرظلا ىفف (دنبم
 كان كولا ضرالا ى تور ب هّتوهيئفر تتسم | غلا نم ل دب ءلاو ةلصفإفلا

 ىلعإ لا نالو ىعانتمأب لاذف ةحدعب ىيذو نيترم دي اعلا يص نم لا دال ىديضتل
 اعقوموم نول |اماذ رو دى نم رمل هل اهبسس ن وكي ن ١ ىغبشي هبعبل اهجول |
 ! هككبصول |رالا و ن ولست | جول! ذه ىلعز وهيالو الف نيلدوأت ىل ! وع اه
 ليلق اوف فطعن | دباع نم ةلصلاولخو فنوَسس / نا نسم ا داسف مزمل اليلرسخو

 نهتنااذاش هضوعب ام الئمو و مماجلا ةرابعو نك ذ اش ولوك ىلع صتقاول ذاش



 نسحاوه ىلا !ىلع ىأ نواعم نسحا ىزلا ىلعام اير نو ةارف كلذ نَبُو
 اي لوو هريع نم نسج ىزل | ١ءءلصل اميِف كاطام نيالا ليقو هانمراو نيد

 ىم ىزلا ثم مالاو ةفوصوم ةرلنا/ةلوصومام نال عانب ى/هورلإب ديزأ هس
 وسْفْس ساق لصفنملا ن الدف خارج الصفن نا ن |ءلوع ديب ز وهوى ش لكمال : دز
 اضتخالا اعهلالدلا نم لاصفنإل4 دب اف تتاف ف طحوول افياورصااغلا ص بج
 كة فني مه انقزر اهو أع نلوق نمالصفنم فز حلغاو عرسه / ىف لاق اهكضائسالاو
 - نشر ىدوط! نيريضل ل اصت| وشم مزِلب الصم هرب رقت نال هأب| مه ادقز ر لصالاو
 الصفنم هري رول هك يعي ام)| ذه نإب ريبخ ناو ىهتن |ايلقومو يعل ! يريم ىف

 اهاو ل منال ماقملان الاصتملا ةوف م لصننملا اذه نإه دام اقي نا ال 'مفذحلال
 لصفنملان ره ةليسام ىلع غبن ذصو لم اتيلك فل ماو هوركذ ام ةفيخ ونع لدع
 بنما ىذلا اج ككو ف فر وصح اهمونعم هورغل 1 ناو اقلطم هذ: هجتتي له
 ف ذخمزلتسم ى والا فذحن ال باغ هاباىذل اج دلوقت صوضح او هاباالا'
 نصح اضنخالل ثوغم ىاثلاو هريعنم هيمن دارطاور وك لم ا نعل عقل اىفن مهونيفالا
 قالا وهو لوز !ليلعتل ارهاظ ارخيوم هرب دقت ىلنهذل ار ذاتي ف نما دنع هنأل

 ومولافئوماجو حسم هبو ئاثل |انل١|لعتلاره اوفو الاو هحورشو ليهستلا
 ءادامهات ىذماب ىإ هن | مهبر مهات اه نيهلا فوك ل غفل سرغل لصفنمو ) لصتمأم |
 ١ ىطرلا سموه قو ظفلل! وانت وفر ل كلذ ف لصفلاف عنصتلا تام ةوهاب ار دقي الو
 ر وئصع نب هركذا ذك طبرللا انيعنم ءروطقفال ا( | ضفنم اوه هذ ذح نت ا نإ

 :وصنكإ ملاذ نحيز والف بز ةراد ىفهتبرنم ىذل ا وح نعزازتحاوهو هريعو
 عاملا كفن | ملعملا ذبو هربغم|بورشم ا دبر | حير دب الورورجضأب هلع ضيتس ذا
 أسم عودل او ككذ ىلع مالكل ا, صقملا فقوتلاطبار هنوكةظحالم عمود ذح بر اان|
 (هدحا دباس ان اع شم ون افرظن هيفو ىشاوكإؤ صم ا وفو ماقم ا ف مهنضعبل
 طبرللرورجا ةيحالص نإ هعدد هجوو ىهتنا ا ريرج اكواب وصنم سال هنيعبال
 لحف هبصانو هوك م الكل | نو دصفأ بر ابتعاب ب وصمم ا نيعت ىف اني اهر هال | بسخ
 مناكو اديز هسيبل ىذم ا اوني عقاتل | ماتلاب عررخو هتلضف جريمصلا نال صووأرمأت
 زىئالك يح وبصاناس فصولاو لع فلاب جرخو فصول | مانيلا رابعا عبشيو كير
 /ِدبام مدعو هعمف لح طن | هنو لب فرح ل القتسا مدعلو هتيبلضف مدعل
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 توي ن | غن نيذلا ىايرشم ني ىف مهري وخ كلذ ىلع زكشبالو هعم ف ذحن !نيلع
 دذنجب مور ضلا يعل عشا لولا فرحلاب دعا ىم ا نال ارش مهن نوعزتر يدقنل ا
 ايديز و |علااعبت ل عافلاف زلال فسم زوج الواعبت زوجئغ بو فذح ا يلا
 ةلملإ, عي ضعب دياعلانكيملا ذا طورشلا نيكد[ ملم لوفي نإ لب اقلو اذه هتنرض
 تح ووو أب هناتلق دبرت كقى ل لاحرلانب اوك طرش الب اقلطم وف ذحز اجللاو
 والذ عيتم يعن ولي ن !(هنماليورش بوضنم ا ف ذحرزاو ج موضعي دازو كلاص نب يلع
 قاجوخاهيلاد اعلا لا ةلمرسعولووا ديرو هسفن هسرم يدل ١ احرود ىف ى ذحلا
 مززحاواهيلعليالدل ادحار يملاو اهتبلوصوم اف ىف ذحن ىجتالث بز عبراضلا
 وصل ادباعلا نافيراضلا ان |ىز!اجبوخاهلبق لوصول داعول عاهل ادباعل ا لوف
 وصنللا ليو ىصولا وو شتسلإ رمل !لال دب اعلاو مف ذح هششيال ولأ لم ل ال ديباع سيب
 مددإ امدلوو لعؤ ميصن الاثم مهي دب |كعامولوو ةلسملا ءوضوم هنالويل| ةجاحال
 الو عفن هرسع ىدل اذ هرج تسر دموهو لاةلمصرمغ فصو ةبصن أمل لاما كيلوم

 يو لي دياعلاو امةلص كيلومودل او لضف هربخإ دتبم ىييب || وصوم اذير رشم
 فص صنما دياعلا هيث ىذح كيبل اذه نأ اقينامغ باوح إل ارفتسما ام لوف اماو

 وفصل اولو يبل از معو اضقن درب الذ ذاش ثيبل )ن )ب اوح ا سرفثو لا ةلسوه
 حرت و دوو | اهربخو ةييز اجي تردق نااسرج اى نيم ا نجهز فسم او ر دكالب
 نم يمل اخوفصدهلر دقول هونش اع دوج ىومهل اهدنس | ىذل ! سبل نعطاو ر دق
 لعاؤرتتاسر يضر فنسسم ىف لاقي ناب يبلى ىف ذحالل اه نإ نكعو ديفحلا اقر دكلا
 ضلك ل عفلا لعلا ىف لصالا نال مثل لو ورسم ا عيب قتسم او لوعفم ىوهلاو هب
 نسب وتلا اصب مهن ةيفلالا ةرابعو هوت اعبر ف لح لاب هلوتكم ىف مهعبر ضن
 اموف دال ل ةلص-وصنمن 'عماهتاسرهىدلاو لال ةلصريغ ىىإ ١ نسولا

 ,مالسال سن مالك موالا فنا موه ل/ةلضريغب بوصنملا ف ده مق نم مشل! هركذ
 يقرا لاابصان ىاالساعافصو ءلود هذ ذة لست ى هيزص طوبسلاواي مز
 لْسوهفبصد لح يملا ةقاضا الك وتفانا نال لعل ؛طورس هيف لجيؤت ناب
 كربع اك اعانلا نعاببأذ سيلو ولدب لاقوأ لوعفسنإ سيل ليث ىنعملا ف بوصنملا

 ةئالئو' نست ىل[ىدعتب اهلوعفم ب /ن وكم وو فسسولا نالىلوا ناك رشح ٠
 (ض اف منااص ضف اذ +. ثوف ذح هش الذ لعاؤل | نعابي ان ويلف اضملان وكي لو



 ف لح ِهْنِماْعا هنالد ابا ضاق اصالا نوك نإ ىضرل | لسع زوج 'هيضاق تن اأس ىا
 الا اع لوح لصفنالا نع لو عياللاضنال | ىان ىتم مهلو قا دعب هتاولارصننلا

 هير دصم ن وكت ن [] يهم ُههأمو ىشاو حل اممم ال اقس دوتلا ا | عمل اد اهنس
 هيدا ام هلووايئرل ا ةايح هذه ئفتاا ليل دب كي اضق ةدصو١ ىانمق ضقاىا
 لحن مرورا فذح دعب دب اك هنالطبرلا نيحت نإ هوو عئاصودد | اموا عباس
 فزحلا عب سبئابال تح نيعنب نإ غرب فر ورج البرج فرح ببال ذأ اضجإر الا
 ترم حان او وب رم ىا دبز تررس ىلا وع نيعتي ب نأو ىذح امرو هريخعب
 الواملا فرح فز هنن اوهو ف لما جر رتل هلم ىف ىاسكلا بم ذو هعموا ل
 ايهث ذح شفخللاو نس بهذمو هذ ذح ٍصْصادوصنمريصئإعفل ابر يضل | لصتب خج
 عيوؤلصل ةلاطئسا انههلزوجاووئوم لك اس ايفرجلا فرح ف ذح ذا اسم
 ايتلشإ قاس ل لوصوما ناو لوتاهير ورمل ياهفذس سامالف روها اذه
 كلذ ودمول اق امولع درب الذ ىسايقلا ىز لل طورش هذه ن | ملعاو بينرنل | ىلع
 00 يف ثزحلا نال وصولارجافتا عمر ورجل | صلى دح ٌتيحمدابعوداوسابي ىذلا

 اميه دملا زاجانيعتمن اء اذ! ل أو نيحتم ى وللا نال ازياجعز اماه أو ساير بعز باج
 ”ديالف ةلصلا ربا ف كلذ اوركذ اغا مهنان ن ايحبوبا نعران و كلام نبإ ىل اق انيانس ايا
 لوصوم نال !ئىذلان ال وعيت نمو سور بهذو س ايل شالو حاهسالا ويلا

 نع ةرابعرملانالاسايق ةروكل ل! طورشل ؛ دنع مؤذ حن اكاغار ىذ حالو ىترح
 ظ العلا ث ن ا«رورهط) ممراجلا فذحاذ اؤدح او ئم اةنهجس اهل اجلاو لوصوم ا
 1 ناقل نا ااؤس رولا ىاسملاو كرما متع لدي هيف اعو اهيلع ل دنام
 لجرلا ف الغب تررمو كلن ]ل وصوم أ ئوصوملا فاضل ا نا لّيختو هحاولا ىسل اك

 مسفر | هماننم لوصوم اد فلو صولم!وبقا (هأ وصوم اب فوسوم ا وأ «لون هب ثررم ىلا

 نمو | ئعمو اظل ى)اقلعتمو هلوفوالوا اظفل الْئاَم اوس ى) عه لوت ىم اى
 ىزلا اداب برش | ان| كك وفور لع قف دضيو مو رصوت اه عيصاذ كت ولو فوك طفت
 اهلؤنا فلتخا ناو اقل ستمو ئعم نالئ ام يهف ضيعبتلل نصو ابل | نسالك اذ هسم ترش
 ان كو ظفنلاى ف ةيلشم !ارتشاف ئز حل اظفلانلتخاو عمالل اًمناو ىدارطالاقو
 تن ىزل اداهنمن الا يب لشم أولم دوو فيل مضل انع مهم الكر هاظفات نال هربثعي مم ملا

 م اة ا
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 ١" ةاولعاذلاينبم نوت ن (لوالاق اوزوجو ةررم ىذل (ر م ةينلالا هلثمو داب

 نولي



 هيدر مهلابو شمر قت ىو |ذ| هنوبرشتور دقي ا وونم ىإ اى وجوال ا سم نولي
 7 رلا وب ناح ويسب اق 226 نيدحل

 ترو لاب لووولهاب نم ةليقوباوهو لعفلا نزوو ةيلعلل فرصتي الر صني نزوب
 دكز] هنتهرم ىف هنا ف للا نعم اجل ى الخ نول رم شهلا نمملو اهبل شتل ادب
 لحس هن ال لو ونما ةلشم| لخا دن مدع ضرعل أو لعافلا نع انرو ما نالو

 دسم جو ذح نا ا وصخم ناو )ليد قاصل الإرخال او ىا ةيببسلل نيفرخأ
 لائم لعاملا بيان ن اهم ى نكن ل لعانلا بان نال لعافلا نعاسبانو !هوت ىنعللا
 ررابتلف ذحيولهناف ا تبغرل اسلم وف اجو |ءلوورور جم اور اجلا وه اعاروللملأ

 دبادلا ف ذحتةيف اهلا يف كلاس نب از اجا ف نحل اج لو هنك و نحل انا نهذل ىلا
 نتيلنهلاءامناولو ولوؤلة لصل دعب لوصوم ا ىلع دباعولئامرج ىرطرو رع
 نلوم ةزورض منا زيغز دودي تحلاع ال مشل نابل هس يلتس اقف ها
 . ' ءهارور و | ام وصنمو!اهوذرم نآل اوس ى) ار ور جن هنوكث يح نما) وه ثيح ام
 اسف هبصأت نولي !بوصنملا ف دح.طورش ةلدياس ناويك طورشملا نعم اجاهناف
 لثم ارورج ف وصوم او لوصوملا لان اضم او'لوصوملان ركن ار ورح اوافصو وأ
 ام طورشلا | نم ذهرك سن !مزلب ناب اهئن نع مهضعبر ذتعاو ديأعلا هيرجام
 لعافل بيان ن أو مف ذح عنتم !سبل ىف مقوا ام لكن | ملع دقو ب ابل | ذهب صاخو ه
 اهف دحهنشا كصحإذ!ةلضفلا ناو هذ ذح ءانم | اهنمو هماكح |ىف لعاذل اك

 ىلا احيو كي ىذلا احيوكئالاو قلعتملا ةظحالم نو دب ىإةدباؤلا اهب مت يلو

 رقتساو كيلصحري دقتلا نا ظحول اذا ة دب اول | +.غت نيمانل اربعة ل ثم نم سم |
 5 دب اف ب لصخ ماعلا نوكلاب اههقلعت نولي نام لا طباضن ايحوب| لاقو سمأ .

 ىذلاب تثررم ل اقب الث اسات ىإ كلن كن ولمال اه +أرت كدنع دب دو رادلا ف بزوغ
 ماهبالليرملا اهب ملعل بما نهلل مسا هب ا ةلصلا نالت كسوف ىذل الو مويلا
 نبثو لصح نم ىهبشو +! نيصقانانال اذ | اهم نايبل ا هقيالو نابل أهل صخنةح
 بكلب ىف ذح بالف ماقوح صاخلا قال اقل طمو |(ماعان وهوه اماموخو
 وسوم ا ئوصوم ئو !ةحيرابلا ىلا الن وخ لوسولا ى هلشم لاعب مام هركذ
 اهص اذ اركذ بوخيو دريقت نبرخاتملا ضعب ثخنو ةحرر ابل !ىذ] | لزنم ا انلزنوخ
 دبل اوفررعو عم اهم اىف دبز نكت /اًهناكهركذ بجتجلا و هلع ليكن مقبل اذا



 د دل[ وا كدنع ىذل !اجيوي فرطلا] لفتح ا بلع دياعلا و افو له ارث ادتبملا
 ىفلاقد دارفال «لوث هوبارا ىلا ثىذلاو هوخا كدنعىذلا اجيوجولع اف مسالاموا
 رضتسد زبر ارإ | يىذلا اجونع نالاقب نإ ةلصل إير اخ او شيبعي نبا ل اق مكمل
 كلذ ةلقل ورلاب نسحا ىذإ ١ ىلعاما مهضعب ةارفدحواع فوز كر بش نا ىلع
 تولمال نإةلصلا نم فزملا طرشن ناي هبل للعب ن اوعي ىبمامرل لاق اذه دارطأو
 كعجاذا كنا ةررررضر 4 /ى فى! اج كوفي فل: *وهوهب لصولل 1ص قابلا

 آل طاوراجلاذاهباصولل قابل |ةيحالص عم تفذح دق تنلاتو لحي رورجماوراخبا
 . كزؤلقب ليلعتلا سريخا ذهوري دمنا ذه ىلع سبلل |ل مث ةلصاهع وذو معب
 فيرعتلاةاداودعلاى | فيرعنلاةاداىا هلو في عنا اداب فوم || ذهدارطاو
 ضو هلو قدييقتلا لم فالطا |ذه ن | ل اًفيالك ديقم ا مكحو وهف ل إل | قرصِنت
 اذه ةدكونو ةيلصاا/ةدباز ةزمهلا ناو فرغت اهتلخنل | نا ولو ف لصاحإل | هفل انت
 كدوفيوعنا] ةعونموماهناالاىرغناهتلخي لأ نال حمال ذ !ر ظن نحملا ةهجنس لوقلا
 156 فيرعتلل ل |عضول ىفانملا ن طب اختن !الاة دياز ةزمهلا ن وكلف انم خرورضل ا

 اقززح ثسبل اهنبا عع في رخ ( فرحرو ة دياز ال فيوتنلا فرحي عة دباز ةزمهلا
 ناوم طلال ةعَوصوماهءاف لعمتس | اهنمرباظن كن لواهاوغس ليل دب ايلصأ
 اهمال أ عم ىجزنال ةهوصوماهناف لعلاهنمو دياوز هيذاتلاو نيسل او ةزمهل
 ىلع دتساو هوك هبف ة دياز (هن اف عضو لا تنراق ىذل م لعلا اهنمو ةدبأذ ىو الا
 لصالل فل اد ةربثل هوجو سم وْ السل ليلا أوف دنع عىصل | لا3 هوحوب هتعم

 ان : 5 1 09 2 دفا
 فيم و ةدإ ردل هيف ةيلهاال امي ةدايز يدص اهدحاربطنلام نبجومو

 ببس ال. لصولا ةره جكمورل عبارلاو كل ذل يظنالو لصو ةزمهب فرح عانسم |
 رسكئاهنا سهل, ب نبع | ةزه ئم ببسل فن رموز للم زرتحلأو لاق ل نلريظنالو

 نيصحز جاه نو د ئيتينم ىلا ةرسل نس لفنني الإ (ىكفو لصالا و هاقرسأو عفو
 كلذإ عفيربو ةزمهلا نع نكاسلاى لا لوقنملا ةكرم اب اغتال | و نسا ىسماتملا
 هدل ( مهلو فو علمت لصو ةره تااكولا هنا سداسلا ذو دضالا نيرخل مال
 لعفب لوال |ضارنعاونإل كل ذولا نابحوبا عزان و هو نلعمال هدلإاب مهلوف الذ

 اناف
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 ةلانيبرتسلا ماد !لاقنم منج اغاد سن مليا طاب اثلإ و ةئيارنمل دال (دللا تاف
 رمال الليلك اب هز مطلع مزاب ظنا مدعنال مازلالا كرتشم ن ابك ال اراهدحرت
 ماي ذحير ةرمل ار فان اب رس كلو اهردد ةُرئان نحل! (اببس نا عيال اماطصم منا
 نايرسداسلا شب ى امور فر سا ملال اذاكن وا ذ اش احد حارسا بسلا ناقبرط ماللا
 علل :اربافلصولا ةزح ةويزملا انتحال ا نكاسو انكاس افندلا عنو ديا ةناذ:/لكاستمنمو رلوت قكال ابوها ثا ذانعل كرسي نصو ل انيذعف اههلذ
 يامئا ومو رلوف مدلكلا|ورسمم ةزمرلاو اخي كزلا اننا طفل وصح باوج اذ
 ريعت نال ةدنكربا سؤ رجا مدل ريك جر اكل ا ازحر ليطلل ذنمل اذكري "سهو مولا
 ملون ليز هس ضر جزبو قئلا عال رجب مقال ةد!:نؤعيزم هسا اذ ]سئل لميخف رج
 ٠ احدبو مدللا ا] هلوملنل 23 2سم انصرصملا (ككنا هفانح ةرابع هاظوعر
 كيمص خلا رمل رك د ممنزحرخ كاكؤتد دويل ؟ىتلا جب ادبول ذورتل قيدإلا توكتم رلوت اههنيرعزيقو ممل عزم ناو م دري اظيريظن لذ رثاوت
 الر /رعكلذد١ 'واما مل وت دب ئىارلا سال اربع يا كيوم ل وادع رر وعم ١

 يقرر ايكقيساهملا ةراشم اركول افلا فن ال اكركتل سر ارو ا ةنانعرا»يلشم اهناجيرص
 ايزحر ملوك نرامل اذ ءوكلاو يمل اذ نون ةوكوع الزل انهدل ميكن اجيد اظنلالوس ةرك دنايرل مدصرؤيلرد لا ]كن اترتس مانتئملا لوا اطركذعذل ]نجل (ولب ةاهل اد أت داذالا وعبر قامحد رجح ةروخلللا مدللابةر اس الن وك نإ وه نما !امجير ىراخا رسول اتكىركزلا دعا املالمارشلا انه عرداانهذدا لوم سواسللبانز ئنملاظفان ابل هالا . يطال حوت قيعااذإة تلا نال يعن مز كتم ل وع لير ع ئابدؤ امنا ترش تل
 اطومشحر يعمل انساسم اكل ؛رئرملا غلاب فرعامت عراك :رونمح لالا بريم نا انه ممينصرهاظ
 لا يعم إل نابب ا ريق رومحلا تلج اذا نعمل امال انوكيال نايات تولملا نعرعا نال تنلإ نايبوااشمن موكجتل ااددعتبررمو مزمولاكشلاوج ةوصاخلبالاؤد لادن قمل مل لفن
 ىاروللوا ملوك نيا لمنع ذ ملختساموعث يلا ناكناد ةراشالا هز عدرعا يروح
 ترو لنمو دا زحذلرالاو ا داالانسب نصؤاما هدوجر هيلا لسوق ظ يل برا الاوبرا تبقا قلاسملا حلطصإب مهنا ربملا مود لمح يش رهرع نا (رايزعا مدعزم مزليال انا ةىنخي الور بحرم اوان نر (تعابالج |ملوع دلبعض وذل هماوصوا يريم اوادموااهرمدع مؤااتد اوت ضي
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 7 انااا اجراخ دوجولا مدعي امو دوجو ارب الر خاطر طبتط عطس ةيهاملا ترا
 0 لوم اشيعالادائالالعق داصتل نات تااذرمملاى ا هلصا ءرول اد د جول !ريثسب ذلوا عوقب
 0 يروبوال شكلنا روطاناك الا زمرح] جرل ابل نم ولو آم لعن رم ام تسكر حلا ليو امم
 دونا اال 'ةّسحال لك اييلنج ال هنهو ملوث امرعسا عي زفالىاخ ولا رثاوع ةنراثما
 20 .للالئل سجال لأ ال واق ناف اوسخ داو [صاخت وسن د. عالشي>ءقوسل الغدا
 00 قاف انإل الن اليتحلل ولاد ازم ء شن ال اهمال نام لعاو مياوجنرمتسد (ىم ةماهفو حدب
 ' ظنوا دزذازارفسالاد ١ ملوع شكاوا فاءزم + نجح دال ال شحم :نه ام او طك
 اهيويمزاكاذا أوم فرغنسسملادار دال ان داملاو هيج تسول وهدي دانا, هدازدافزنتس ام دارنا
 رة او !ردزملا ايعلاوا (وبل اذ ارجل رس !ورميولثل او ىشبزت اهرلع ةرججل اال داحال اوم رج
 هجم ماعم اظظانل | ثمجزف /ولنلاو نكد [سنملا ءاننئسال (] يسرع ارث ندالا الخل ازرع عاجل ك قف اح«

 ظ درضان دربال يلا ىعد ربع اب دريك وأنا اماما ي اءاحاتل ةةأتثتسالا)
 ||  ووريلاساؤ نفض الاهل نارا دريوبمو ءانتسالا كو طولا اجو ديل ال انكار و
 0 قارعتساذ وكيور_ جلا اطمن نا مزلس ولف دوال عنج نشنسملا لا مم هاشم الكا انل ود

 طفل امعاف هرهل اروع دؤ ا اذان طعارلئعلاحفيفح- رلوع هزملا ف ازمتس | نعع مجم
 البلل للم دلاعذ رام اووففتعم او لهما اجساف هانم ابيعازل دا عييت عنز عرل اف
 ىعملا ابتعاو سيح الا فيش نإ هولا نالاجرت دل د دب [ىرأ اًقشالاال !أوؤاسي
 .. كرانلا لاجل ارم وسل ذا رلغتا ضد مرعب بالثمامك نودمل ارهرارا او 'مصلا!ابيرل | ساناارزه اك
 لفطلانال ا لو اسد الو علع اورج منزل لغطل او سن لوف مل نايل الد مرد لكفاتبد
 مزعل ناسالكو ااسجتئ اسال قلخ دنع فل يعؤ طفندلا لءاينعا و ملأ مولا لصاب عمتسب
 " نكربرات رب كلن نأ ش ال ايوا نا كتر نسم ا ابع اها هان اعقل احزان
 ١ ناكل ربساف او ئبلاوو بعالم احر حل بون اش ال ةباطخيإع ءابلا يذ
 5 ا نؤنول اهئ كن لوركا عوج ىاثاريزلا لمي اونث نم ايومعم

 ش1 (تر(ءام رمسسالا(ه!نيمل اوردر |ومرل انين زياونما ديالا ملوك طن راشعاالا
 ١ ف نعيصدب انقر ار اش فا ئعم اذ دزومازع يكتسب لهتايزملا عج منوشلاو

 ١ ١ ”افمئزننسابسراعنإ| اجلا يرعى ا افسو غتسالما لود لمار ذل ارمدحاوكالا لاطم هن
 7 كيلاازسالالعفر سي هنايزمزتعا اذا خلك يللا هو مارت مالاوا عملو ئلابش +
 | طلاب امومسل مل ابرعبالوخلا لشاب هزوجترمو دال نملن تا كن افزع اًصل اريمال ا عمجوخبت *

 'ءاوللا |
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 ] طرت [ذ امل اف لخروسل انعام عر معلب دلو صوم عاصلا ف لآ تسيلو
 0 رول اريل م مرمل ان !ءوئقّصح )دنا ى ممل ١ قازتسإل | تأيبيجاو
 ظ ابد الارزعو الاب فيلا شوي مافن عز (شمإل ارباح :وكيد نيم مرع هزيم نوكب
 اطار ألولرملال دال اوعل الص احل تايب نكن لاجرنات افصل عاجلا ىا رلرت
 ىسكب اهل ات اق انب |طعوجرلانذ ا ليلا رف ل اضطر تن اءاوادم ذا
 ءانكل اوزيل يلاباصخو انازيملاو ةرئعوا اداماديحل ان اط ريل ذا لول اىلع
 كلاي :لابم :ريحامل اع يشب هوخعف لانا برلصلاذ هنم جة زرطلاو اهرعم
 دعو عضل اى 'ذلاسوارالارب ز لع انتو جا مقر صتمركو (الل امرنا ور
 اهيويمنع مريئزلا نازل ارابتعان م اىعياصخل وشم ايياد اال تيتو اينما
 يجد (اضناخنربخت لبا هزهاا علو ىوام اع ذكل فاذ مل وم من قلم امو
 ريس رلوت ؛اريبحلادباعزعل بح مضاولا نللل كهرمان عضل: ىراللاو لات لولف
 نفتد ل ثركو نطو واقلام ىزد او | نيسل او رهفلا ٌبزدهكذل ادب زون خخ ةلصلا
 بل( اراهساىبا ارك سالا مدا لع ةلافد افلا قتخيزل نوجد رل ود ديوان ريع ا كين ن عَسورئزلارميسوبا مهموم اماوريزعلا ماهم أ يهد هريعي | موس ملك ثااذل
 م اللا رعرمرعو مسمر ربإال الان الاسال ركوب لع هل ندم اًمولعم: وايل اناشملا
 0 تنريغلا عجرم نتن داك ان هولاء .انح اف ادسسملا اذ ايلي! لهنش لو ةنراومل
 5 منيل آول ١ (ٌيسسو ا اداضمنوزمىلا وجي ل الوم ءآرساب قعر مم زقشن در مخيم
 ظ ب :عزئان ل1 نوكتنإؤنرتمل اة م |ىن : درك ذأ ءارسال ايوابسال [قلاغت
 رار (ىملا ءارسا رمال از ١ع انه رجلى نب جون ىداك عر ناد ع رايز لا
 ىف اندال انين مأتم ابا الل انبزمل ابى اذ ة دو مز يرمم و ايس يديبرا اسال |
 " قا نزعل ظن و ومالا تراالو طا دهام: نار ارت سا قزان لازبات ءاشوناو رلوت ولك نيب انضوندلاذانوم انعاموع لل اسيل
 :همأو ع هلوتك لرفريزنتيد ]ب يعزل! هزاجلا مماشوبا هن أجا ام
 اال ابداملا ةربإنلتوكترتو ملوت سار اسصإل انال ايشوسللا
 تمر للاو ةمزالن كتر دايما طوتسلل راحل ال درا ةرثولاربغ
 بابوا ءوجيوص وهلمل |ئيمامدل وم كيزب مف شاذ سلال
 ىف منج ولا اك لوف نياز ما لاعال لذه 2م ورغمجتم هج اةىصف



 لوالالا ةداشالاو ملكتملا رمق العا لوال اف لتال ا اولخدا هوخغعد رملوت صحاظ ل نوم لعن اوت ىوهوءاذلا جب دشب تال فطخحتاللا نأب طرا
 . ةدايزال هل اريئلل اعرف ماللاذضي ااعيلعو هدجبل دال منيب اقلاع
 ايتن و دارا ويدي ركن صوررا ذاول ناكل تجاولاك اوال احشدل ذ ناكل ع
 نم اثرا ضرجملا مدوسصو ا بريحة سل ملوك مهل العوم غل وإلع ملكا هو
 ايلا ةيدرملا مال غرتال ىلا ءامتال ان ةصئخ أعم موللل ا سا ةنلنا عيفمت عزو
 ألخ دمر حال, ممعسل ميل كلؤزعلو ملل ات سأئو لجن الع باكر ( 2 ّْ

 ىلا مزح اري كل اذ لا علخعرإ ز ملوك / سويت اللف نعول واع
 ضخ داصا ماوق عايلاز اك ةراجاخد مولسلا ةدحاو و ذءالل أك: اه لسورجام
 "و اخيرم طساوولو رلوت لاصفنالا ةينو داكيراضءا4:ظنل نان ١امعرصح

 لإو اضملاإإ!فاذموهازباو راسا ويروهلاول انام مدلل ياك يبا مالاط ءاج كارت
 تانصنرال أري اال "هلم املاو جرب ذم اى لطم اىربرإا داىازقلت |رئك رلوك ريالا
 قست نت الكا هدادضات شو !مزيتنا (يل اكويرا اذاذتسولمم العوم نشل ايطاذملا
 ربعنيطا ا داعرب نإ اكرامموبس وك آسر كيمو ؛لرظن نم ىانىوهام السمو
 ءاوسازه لون علا نأ تشو ةيرنعل اراطح الر غض حامد دما ودنم هل ارعشمل
 مملاكوماناو را وع نصل ل عالل دبل لطم اسإجلا ولم انكئذلارإع اهاصر شعت
 نسج مايل طبابل ا اكريرعلا متم اركح مئاخناد نازترمرتملا نيم دما وال ذنمىيختسم
 ناووتفزيساونلاابذ هدير نساك ويعد اره طل ينم ااورموضمل ارو ماس هلك و
 لاو ملوك لنشر در نيمصح ايتو رسما نيطاامو لحلا جرد مؤ رنزملا اذ اشم ا
 اتخالإلرب له اصن وكن ازاء دقانيال لوس ن اكاد رويشمل ا سؤ انك ان لموت حبال
 ذنضلا ذا روت ىولذ كلزكانه ىكينل رب كبح اصلح ل اونا انت ارركذدتم
 رومان زازا زه نكيلث ل ربل اصن | نعتت :؟ان الرا ذو ضوسوما رع ءابوكمال
 وابن تملا ارسنا يشذت :كملا نالعد د فوسول|لمنيع ا نوكال زئصل اذا ملوق

 رهاطمو زفرط احلا مريزيإ مزارع ةردانال اذ تغبملا يعاد كانغبط اهلا زتكانأةنهرع

 دوج اكان عرج !رحن توون !ز عطر عاو اص !رهاجنؤمملاتخيزاوج دللامزب ا صد رز جاي ىلع
 فرسان صويط زج إل قب مرعب هيياد ريد ]روي عويس ل ال اكل مخلال اب نزفلا تنم
 ] نانملاادجوامرظنيلم خىرهنن هيلع الرو اما هذ ام دملام ةركنلكب نيك كت صرب اك
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 دعو مالطبإعلريرسملار اذ ل وع انهذ داخ مرعزمنب ومع ١ ديم فريزملالا
 ناك نارئئئام برو هدام لاب

 ود لص طن جكرلاب :للاوهو وصلا عمدبإم لالالا ءف ورز ا ضهرثكت رل وح هلما
 كنا يحاكم شا ورلث رورو طبخ | م ةايطئسمة بخ انرا مزمسيركذو عامل !فاذك
 تيرم معتمر لووملادا ةصلاىا متلاوه ل وق ىئللوكرتبلا هدبيساب
 هاذ اح طسارهو هيلا ذاضبو ىل اظنسيم نا رمش ريلا هرج هدير ان !ليقو ناريزوت اع مالا
 ةيطندلاو نمل | ومشت ائنل لعلب موا يطل لحل !زم رجلا ل وت ىقدفل عتيج, ماعأ

 فابن وهاعرفصوائءانمو ب دمق لاذ اضملانزلاد تك

 ع

 طندلا ف موج اا تازجلاو امنع قمم, ؛لطئدلا يعمل لوضع هنبسنم طين لا ولسسملا لمؤملا مس
 :يسول لزنيدت كل قبس ماشي زدإل طق يضل ّقب)م اعارشبملا ف رجول) و اهد جر تبسم هملول دولنا درولو اهنا زيرطعي العلاوي مظومممل ءابثسال الا بىشسملا لماومل وا ظونلطاونمم
 سلام دوجول زف رغلاذا در الذم اوعماطبه نول لساوحل زو ماللا ورئبلا م قينصل دوج امل زعم
 تيه املوإ ارمدرد سيكل ازال ىعل انس جوي لاف هايل ماعلا طدجوت )ل مل اينما نوف
 ف كالا مدملا لوس لتحت ىعل ضن [لعضمبلادجو هلبارملازمس مدعد جت رممدارفالا ةلمجز عل للا لا
 باطلا ديلا ل لزلكانه حاامصال ا ةريئس انهلمل دل ادخل مخك جيالساناؤ اكييلدلاب لوال نيمو

 لومار الزاد ساعلا عيبجتسدرل اتاشاورب اجل انه بسلا ذا ورمل اجر وع بلسوهل يمر قو طينسبل |
 امئابالو تملا ىيالد ادتبمويزحلاططدغص غر زوجي ماقبل :نانلا الو ناوسأ رحل لع درداونلا هزي
 كرا 'ذصلا نا, بول اعدالورل توم وحان او عبطان ادؤيلا ا ريختال نال ناو كما هرياعزلا 'لوم
 01 للم ومل نع دزجبكرلاو هده مسالا عجل يسار نيكم ارحم لع رجم
 الون مما ام اذارسالا فص منرمر اجي يطعن عال قب هيكل دحاو مس كييك ايراص نركب نااللا
 لا جتنا مولاوزلورممال لاس ةيصتلا ناب للا انوكرايعا طيس باوانعسيكرل ورعد محب
 لخيلا جرا ل وف بتئلاعااذا "رؤيا ناودرلشعاب مدد ووللدال وكر اسعابالم ناس سولي
 لير الاقي ليمارس زم |طعانيديزر كيه: بر الون كل ذنه د يبس وي اع لعل خدام

 راس ايهان دوك تو كلا يزل يعتد زيكا: اوبرا نالع افرع ويح .
 نسكن روع رزودز دز هرج ءازرص ولا خداذ عقرز مزعل يمهل زيدي ديالا. لح اح كيهابوا كيحانرب> امل جرد موعر نيوز حيز فلس وللا ناقد هيج سيزيد
 تل تالا عجول اذنم ووصف انزض نحاس اعطت الله تالة فلا
 لا ةورعانتما لجلب نسص نم رالف مايؤنسالا كاطتنا.ب الل الزري درب انعم

 زو اءاننبما



 . ةضارساو الو ونلاز جوا نونا يركب لبا نفل ريدان نلتسالا غلا اتباع
 الامال مدع عوداصؤمملا انس |:ننسنلال اوؤعنل رخل نوكشانع ءلترملارشتسا اهلا

 زمول ماج

 2و كن كنز ةءاربع لوح ماهتسالاف ذل هتسزهذن ل ارو امر جز ريما وطيز
 اح 1 زاماء الزب اناوأر و انف تاكو اذيزاخإعيذو ذك 7 كاع رام لاا جيلع أب مسالا نعرلع

 لد او انس مل ب امدصولا الاد عولت الم مازن عزف غال عسفان هراذ 117  ةكالشا اهرركاضلعو ةدسملا دارعبل ا |نكد [هنجادعلو سيل نال لاننو ل عز يا زعونب عقم م ذر
 دوام اتريخوحل درك جزع رتلع اذ عفيذا ولو بع كارد اوزرعا ما ايزسعتناددل وبال ك عربع ةئايدق نال نذ
 كذلوّمس لجل ااولاق منا تسر ملول ملاكي لذ انضم ضاضلا نايركتي دل رانلابول نسول ادار الاجالا
 لبشلاو ب عيتم اربح انجين ذم هرعبة ركنا وص) ل محال نصوإلا لج لفؤس ةءالانهاجو
 1و ف نص و وهذا ددهجو يل عرختمصو ماشي جرئ ا اض سلو هد المحب اياز لون اطماو
 دل اجامالضصو نان إلا زوج ماش حزم لرخر نكمل هر دذوصوم اقم ماخ ننال «قنكم
 مشل علا ينبهنا لا فموي تتسم مسالاى لصقل ترج ؤنس/ عضو أ عير
 نيش كيما كرسمس ذر طتسم اوصل ا وأ, سد ساخن ارعا بو يرن لاف قل أهي اريك كسرسال
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 نب عزمنا مب ملمع الا وبم تارعاتضنارعا مادا ماها راما راك صنن ا امسلوتزع
 هما زيت انا لات دداذ و اؤملاو توماس عئالالا ذ اجا اوزصفسمطعاذال جراوند
 ايلا: خريبقمد ير نكاد اورخبارع اويل عاف يؤ معا ناد ولأ وره طاجن زجوطسمل ناون رع اذ
 نعمل ترانا ازاملمال )ماهل جار كذ اهني تسيل ينو نكجف هزيل دار اذار لع ءاتي ولينا ل عرج
 لمطار عناب فان اكل متم ال لودر عولو سنن لرضل اد رحال سال سنن امالخ د
 ىف اجل كمر اا صنم ايم ْمّرال فصل !نإ يامر اف )بجاه ا نبا كرجل اقاطخأ نينمرنعما ذد
 ,سانلا ةورهلعسوكس ومجال اة جت مون ا رورناوهومعوورجوتجالذا ل ثمر ملا خطمد لقا يزم نحارب عرمفنل كلذ اواو زيثذ يلا ارسلا ورف مدان شنكال
 موفر. هولاو لع مدقم عربا ةوءلردبج مزمل ] الاوريو وم لع علال رش ردا
 تكتل ددبز ولاا زعؤهزا هوب اما ذل ترم يركذ ىرج اذ 1 أك عجرم العا نارفنيمر

 .٠ ارا رص نر زيعرلا اجا عزو موري مالعل ١ مائل ىل | رج احل هناي وزنة ضد: دكرندرلا انجرح تلزم عاتب غرور حايؤسلاو دلائل ؤوعذ تاير تر لات همس دبتزاو طعن عزز زز وحال هاج ما قلاوتبملا أ - [زما نجح[ هنا عرش 2قيسأ عدل دأقشاا

 ا 0 قشر نظف دز الزب تيوب اهنبملاو اللعن عر ذا رورلا لا دا رجلا

 تحس 4 مس مسح : . همس
 هوم < طاح دفو - 011 3 ه5 يركع وسو هجري
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 .  هيماحان ارق داصن لاو ىوسساراخالا رب ارم وارملا دا عممللابب يجاوب نم
 ىف اارزبملا و لعو هريتوزل ارسل وامي داك ى سوس لعو مضول لص أبردع ةربانل لزيمحلا
 ثيل (ينه دانسال اح رمضتاولا طل ان اجرب ال دارج عاجل سخن الص لال لحم ةزباذل الوسخ
 ٠ تيان لحلاب جراخ مال دوبابيز يدرب زو بروي عند صيالو انه ةدارملا دعانملا ةيبانل يد
 التاتو ارسم عم ةريأقلا من تلصعرن ا ممل د اذ ميدل ما عربملا اذ الن زهو فشل |
 حو ةريافلا مص ال ذا هاذ يدر امربز زمنها ذو علسم ىفشممناوغج ةلجئارلا
 اهنا سر وىترإ ذىرؤمتأعوفرملا لما ار بال رل وق بباغل وعل ع ها انشسال اينسم
 و اماعن اومن اذان ل عا و زت لعاذل امرخاتناو |ريبم نوكئعزوزيال ناو مولكل |و م ريم

 يشل ءاعيبا جور مليا طم لويلاىيعايلصإ هامل الظن ل وع ويعال الويس ءانلاو
 برع اللئلطحلاب كرك انني ليلو لوما نعبر نجيتزنلل ضراغا او النبل لماعزتكرتؤهد
 ةيول داوظتمتريافز ابؤساس مِفْش ةرباذ ىرجيإل ل وم ىناعلانيدقزنلا توكينا
 ن افودز باوحؤ لوس عاتزمْش ا ذا اىاميل ليمدامانوحو !ذ١ (مل اهتحال ارتعرزتملا

 انه محزدأزاجروا لسفإلا نايل هوفر العاف نوكر طتسم نوكل تك
 كا ذندبو ,لوت ال عيرصلاو مسا ناب اجا وزنيع ١ لج نادل سلا قب أطس
 ني لور بلف اهرنب عت او انال مال اء انوكط ملا دعم أسال ل ادق
 "وزع بم از وزمن دركذ امن [ملا ناميا مدع وتعلبطاخب رىزشل !لرتكوا ايام دعرقنعا

 ملا ماي اذاسب تصمم رمبنمولا ةردانلاي كالو ةربرببا ةربانل مالكا زنا
 صو ..ل ود اال الاع راجعيوكل خانوا يعا او (ولا لطم
 فش أى مرئي اداشسال ادارملاو الماجد ابوك قل ام عر اضملا ار ةرعزل لا
 لول | ع | درعوهر مورمملا رجا اءار ىللد عل | 2لاو مسالاكييلا دانسات |

 قبءاوتسمنإو رابمملا ناوكذ «نيالد ات اوههدانس الل درج أولا لضو عداضم ا درت عمم وبا اموردازلانيرماهتورملاويسملاو اريد[ ظرف اككرا تصح افشل
 تاربؤل اما ع ءوثالنمل حفلا دل ؛ارّيبملا اسس الد انتيال شمسان
 خارلاز ايل وتلا طب ضرتعا اعباوج ل مةرهتو مل وم ديزالا ل د لريص تر لظأو

 نايرزلاهلاز: طب ازيملا رعد_رع زم اوونش من ايايب ماو ط رانا ذتليجارلعتملا رجال ادلع لرعس مزز ايتسز ناك ذاع نيرو عر انتماواتلا "ل
 تلمس رمل |ءاعإ أعلا ىداربملا اضن اكولف غاحاض هوبا ملافلا رمالاعاف غيرت ءارثبملا



 دعاه زار اذا شيال الاي بيجار زار ل دالو تينيريع راضي
 الجال لشل (ناكنادئازود مريع اع ركوب !رلامنل اكيلع اذلا لطي ال
 تونا كل اقلمالان ا لعاو ملوع ,.لعقطتس وعش وم أ[ بعل اادهلع درب كل
 اعزيوتلط تر رز نرسل وز للبس افنسس هدول عريكتيز سال افربيلل امزوةفرعم
 نيازي تلارعر زحواعيلا عاد ليام هانز خامنع 0

 0 ىتسير يل فال توكن| خص تيما ايلا اماوريكسل اوهوزصي/ل لع
 يسع عاشإلاو رل داتلا لالا ا ناوعو الوتد كتاؤشال
 0 انعيرنل اص رز دة طقإلا لعل | هذهذر واو الاَعع ارشد
 كننال«نزيكل خإرل امصول اذا موال ابا غرب خع انتسب مدلول او يلع كحل اديب
 ريا ضارزع ةكماباةنبالا تعز ارهشفدسا د دوا مدقملا كه ار مصخت رلوف كن نوكوع
 رسام معا هويدصخت نذلا أ نطل ارتانباجو اهننكت؟ لذا

 ظ ووكر ١ انيس هن ركولف ل ئالاماضو لمسال نارا, (لع
 ذولا كت اذا لعلب منام مس ةأاصحر لو 1

 ثيع كل بلدا ا عضل (ة.اودصمملا وحن ادصال 'ل وشل اير عا يسن اك مالنا
 0 رل وم هظننض سسذال انعشيرحنا لج اعدم سل من الث يزل ال ال هبال
 : 2 لا تينل 5 دأب لاول ءاتئوذل اوه ام اله اجل اد اًمطق ملاكم 1 اوهماحلا ن[ضوتعا
 ظ الوصل ما 0 لاك جرم ةرياقلاو رار يكشلاو
 : فليت نوكلم (نلباما ارزعئعيلاغلاذ رل وف نرافهاط لاو ارسال ازع
 ١ذاناهرل انا لافانل د < ولد مارلا 5 نزح كل تبرم ةيبافل ان اخ 2 3

 5 ظ أ ماا ر قعرلاب_حساو مس, بلع م ارملخت ؟عوسرابحالاو اح ةرياظلا

 7 شات وص اذا لت دحام افلا وسبل وعدا آلا زو
 يتلا دا اناس زئوسوملا ملئ (6ابتصتس فل ْن مع ع 4

 ١ ْ رقع العدان اماكوهسولتلإو عاومل اوم صوءاون ليحتل رسل وع اح
 موسركذو 1 ُْف تاز ىراررمد ستوب رك موحتنأل

 ا ااووعيصتغلا مجرب زهنل او ركذ ا ماكو دموظنم يلام حبحب اوه
 رك اال. درا نيرماوسملا اي مسعوبل درستمز [اونيوإانرةرل يسع

 اا

 راح
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 0 يعل ظ
 م يوصل ابل اد بيحا جرم صنمت وتل ز محال يذا معن مسكة ضر مالم ىلا ثا
 مطق مدا لرل امهار اسلي أس لي ازمعل اعجب ن اوهو وسام ارض وه ام
 متنا. نا كنسالم (تيساف ىلإل امد | وملح ص ادم (,إ كؤتد تال اهمال
 الاوطوذمملا اسال مازن ىا# عنا ل وم درك, لع كحل نيتسو تال احالا
 ايلتس موعلا ن اكءآوس ىرامملا (اههتسالاعؤنمل ا طيح ماكل اكهريجبند | ما نهلس
 نحل ان ارسال امص ئلس الدكر اهنالاوعلا عى رتسال ادجب ةركمل |[ ابدي وا

 لايفرمملا شاف ل وف ضد ءافزكد ل ضرذ الخادعوتم موعنال لدن انيوعنال
 نيِبيزلان االلية اذا ينجلانالر ظاهودتبازئنسالا رشنلا ةلبع ةديشجلا
 ذم الاد أجهل ان اسم حاول | احل لوبا و تلت الا محايل ا انبملا
 واثنيبل انيونم وهن اكامإ مف مول احول الت ئسمل اد اص داس حمة انين ادا
 فلل ىنصو مالا وا يمت ل ماضراعل نين زاوسازك وو نيل سون وم نكي ملاهواديرعم

 اللانماوكةهواخلا لا ناشسالا لغم اجر لعلسا نول انهو رل وت كللزل عضوي ممل او
 نومورعل درمل وف م ايزل دامملا ةزمولاب نوكيا انيداللل عوسلا ماهتسالاو طّرْشِلِجاحلاء ١

 ىف اكانصول انرالا لل وع اىثسبال ملموس مل ء يف ع وسلا العجل هال ا تركزت كلام ان

 الز زمولا مرعل ملرل او ىدا عانتماو وصوم | بم ان الرارلاق ىداذوبحياوج ماقم ا
 اوريتع اب ملانان ماصملل اعتبئوتسلا داَسالاءاعاو امانتنساعا تلال
 ناو ككل وائل كح ادد اب اوكحو عم وم ازيعبوف دج قاك ل رميصخقتلاق طيس
 - خا نارعو اهيا اناركح ةدعال ا[. يرعب دال الر كذا عتزدل اها إرينب
 هزلاو دولمم رص نمع اعا عزمت اعوسملا وز كن يال د يعمل ار سابابللا ٌدرط
 (اتلااعو ىطانراحامىنلالعو لعسو و مد روسأنل ازرع ووجب أمفظلازعد و

 ناسا مولخو غن والايرس اعل العو هيه اوكي زجر نوسول ا !عو زال اة ماله
 اذه وكلا ف ايوسمل العزايم عم ةريذل الرمح الن انكم ودا ءلك هت دمج

 مايماحلازبا م ولك ةر اش المال ارد عينا قبو رمل وم ىومصلا مهلكممأتف دلك
 . "46 س1 1 "7 ش٠

 للراس لاط او ةدارج مدر رت م وبلتم وعلا عبو ةوي انو مالا عالازع
 وو كاولصل خرب اوريجرت !|ةيكاس !ليهيجسو ىا ميل مل وع ئسامدلا ءلظاك
 ىلعوباسزترمل اوه كرينا ناعتممولا هيدا لّرإل ادع مولي الدانه زليللاو مريلة لوف ٠
 سك ةريهزو ررعع ها ملوك ايرانارعجربر قتلا ارجع ر ووملاورابلا جي نال زليللاو ويلا



 مسسذ لوُساَك

 (رضام نوكيوح ةرقعمة نصي يل اعلجر رلوم ردصل وح ابوصنمتيفل ذرعا
  ”مايكرلاو © لاو ننمل الفص الان ذيع" لج دل امس داولاداورطمرإلل عنو ل و
 اسبلكا نيرو ؛نأضانم اير اعز !عطلش ءارسال 'لماومل معجب ورع دع ودوم وصولا و
 لجل وان انجزم هون مايكل قند | علام نيكو هوبا ما درع قلطنمر ب رون يعده
 لوول اذال ادبملا يخف لالا نال عزم ام رو لرب مالا مالكل اشك اييمدنيئتم ادلع
 يلوا ١ ء[نال ار اكا ذازما حل او قتتمم ابل ددانطألرينمل | |مللسدال سان الوتشمل ا لوول زمال د ملح سادس اذ عبسي اريتسدس ل حور ةورح لمست ذفصوسيل أم كيرلا البل ايزع | نلف اوماج- ملوع هز ا ذل الس نال دال ا دوت الدان اذار ا
 تاللصتدلل ذو ىاسكل ا .كاذيو ءانتبل لعق دصام اع امد اطنوكرابخال اروع ةقكب
 فءرواجه كنب كح نوكنابشدالالاةورقالط الامر ادتسس اىريضهلل ليس اكرماجلا
 مزال ذلكم ةّتافول ! عجررازهدر سال ةزتلاو ءارخال اكدذع كل زكنذالا عزالاععسمارسأ
 دان وطسسبل رح اص علل ذ ىلا لبس و ئييدوكللا نعلومل !انهرتب لتفو لوا نللوعم بيق
 كلان هل اقيحاركومريلعىطمل اذاحلاريضلجتول أب دررمد نأيح بالا امرفا علمت
 يحلو جرح عمل اوحم شت اموتنلابدا لايق ضاتنشصو | 9 7 ررعد وهم ةريذ وه
 هلعم :زاوز لامة شل! داني الار هقرىاجلاددارمل املا لعب دكا اهؤئال جاهلا عشب اك

 للنار رممئزخلا أسؤتشمل ام ز] | رن اكم ادن اعزل ١ ءاهس الغد فرح اسوذوواعزلالرل ١
 رولا ئتشملا ل2 اغار طل هنهرخ اريزه يتب وله لاجل عرج ىرععال قلشسل وشتم سو لا
 ليال رممسوا هاذ: امل عاتب ند العأخ ع وزرع لرد رغب ولف عملا لغسل زيزي نال
 ىزل !وصرلل زحال او ارتب [مدحلن ]ريض طمس ان وسومرم اقلط تمن !ليض د انس او يزمإلا
 مرارة دولز انتل ازهاط خيبملا» مل ومرت مطل يذ ضرك اناف نع افلح داص
 _ خكري اف[ راب ريصدا مل وح ارض مفرتال ناخإ هاط دال اما] عوض افا ومداد أ
 يلم نوال اا بمال اهناعونرموهزماذاو ألا ماا مدز ويوم لك (داندان اوم
 داع صولاعتا ذا . مل ود ملل ةفئصمل نار . ل وع لملارابب ل جوداوتذ
 ناث مرش لان اكا ذا وه مر اضرير اغيب امل اًسرلر نا ىذلا مال اريام اكو |ل وهام
 ربر انزع الغر انرسأ,ب لل! ناوأ ذازناربال ايحوأق اورو وه ططنسو اجلب تاك
 ا ظ متين تروهزل لول انوا ينصح امال وجورج قتسيف لوز طل عرج اذا ال تسا يك رابلانازهرل ا ف طابا قمل: نسر امو رعلو نفس اعرب زم يلا نحل احا
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 اراناجرع ربه ربو 2ملاال ح امارت ابلإل اها ثيح !زمرلو منير مجلات وكالا
 لثمو/انلار ع ار هوه :لعاذ د اوجنزبوهك مركزي تيرم يمزاج ااماعئلعاذل العض
 راد الامناووحلا هجر لفعل هوز مسسملا جرئ كا عئنادل أت اكلهم الذافينم ول
 ولالعونص | اى ادل ومسك لل ا قلن سلب لو ]للاى ئع ربك انرعال ما مرلك وقت ار يغل لا

 شوال ن احس اذاايح قدا ذاك اتوا لاح قو ذاتشل اكدر اربح لوم ذالا
 رع زوالا لب هل تلو جر عبر اسنص نيل ني ايلي جم اونا نصا جريت جوهد ةرمإو
 لدن رمي ات ماكراصم هربرمملا نيذاضملا ئيوجال | لعارياع وُ لدد ةوسو اهزيليحب انا امج
 ”نداليجماوب وسحر )ل اعلن ايرثمل ذو كل ذريإتن روس وشن ١ كا هداونا يجاوب يسع

 دعا هسلازعةدابعهدزخملا يل اهل جرم نكي از عب ولالا عل [ينشسل لجو عقيد رمل وم
 ذاع اهبز ناكو تايدزلا ميا ا يرعهلا يمل اهرح ا نراهن اكامو مةينر كيج واهشبما جز ءافك
 روج لحل نونا ثياب طولا ا قولطاّنضقو نجار مزسيام ماتملا نع 'رمحاهرلل و ايا خعنل
 نرفنو كو دوغ ونشر نإ لع ير ماربز لمجمع دان أ ةيّريصم وا شوا هش اضن د|
 ركزوا وسل القال ايئال اًرخي_لطلا عوقد نمسح راج الا نيو انوا ك/زكو هو لولا
 كالا اشيا لاق تش ا اموهإ نبل اوجال ننال لاق امرك ذ فعوزل إ ربح اذأب هرم ذاح

 كلدرررتم (لشل لا داريشتممد اذا حلسلائ الاخر كلذ اميل اعايجااؤرئس عفن
 :ديرسل ارعزان وزرع وملف دنا لوطعملا غلق داورل يمروكزملا رحل اوه شمل
 كد ؤلعتو ابعابو الاربش امالاجرميلو ملاعق ةدصب رمل لفي ادي تلقا ذادللنا
 اهفزيشلل هزهرنعارنجرعؤو موو :ظحال زعدبال ضل مدا نا ويتساو مْ الوتس نوك
 نيطيلط نما ظني د اختل يل اذ | يتسن! وعر اكمل طواقم لوتمو نعي اطميب يؤ
 ىنانيل نور الدال تيزكلاهتدسها ل حان عاما وادب عيرمالوتيزمدأ تسال اف شباب طي لمو
 ساما نما ؤو علل نسال ريال ال والأوونرل ل اقرنيرضال ساد دي زنجي وش توكينإ زويل اح انو انما نيم ادن يناهحا

 نيشلزإ يهل شانملا نال بو ايرشسلا: لوب (تسيل انهزيرايان الاخت وكول (مضريومالرشلاا لجن وك

 تلال يلا مناف يلعضوتولا يبنسامب ئليلعلان ماك درس مزئباشنامسملاا زج نوكامان ول والا ذلجا
 2 الفم ا جالجضإدانزتتس م وايزمالاذ الحلا نإل هاتجاح ا اغاذ/ لطب | اق رلوع
 سرا مل وف ةميامو دالز اع نعال هين ةلضد اتناك ميسا رلوك ضئيل ازباب عدوي د نم

 ىيئامركأ ل ورشوكأ الو هراد يسم ركأ زوج لذ ورادؤ هوك لل لع مزنيرتح اعز ييجي ا لعن ا فذح وخد
 مل اًضذئايسئا لس دو رمل وف نايا مال لس ال هوك شي ناكف هلم للكل خيول اوكي هراد

 / 2 تيسر /7 9 كا يهب يهيويشن
 سي هدوم هر هوس يح سمو سرس ومو - هم مس ه2 مس جا - مساعي . ب م همس سس م لس لل ا 2 سس جس. يسب --_-_وويجوويجُجوجسلب



 | مول ناو نورا تتوةحزلكنل مل مطوع مالا مسوشال

 انا وامو اعافل مسار رجل الانم ورك طمعخو اكرطحمأت |محردل انصوعم ومما لاسر ل معا ر ضد أه
 . (ةككربس طرب |اماق نايل و قم وا اهل انا رمواكم زن اوف داعان يم
 لونناد ورع موني امئاخ ناكل نرخ ةروكرمل ادا ندزحملا تاكوسا اله سر وضرلا عر صر ووه ملال هيدا
 اع ذو رم ذر اهزمل اؤو نهرا انباو ًادعب ناك زحل نانو: دالشر درع موي امان اس
 افاد ل ايومنهو نارحاساعلرماذا ناحاسلن هن اوخئاعوفزماد هذ طليان 34|
 رع م1[ 5ذارسانلاذ|ز بيع ل ةركيرورملا لام دما كدوب اديزو غزيل ذطصويع فاضارر ور أ
 نا: يا نا هرك د روكوم انيربملاب واو يعرض مونرانس موو يورك رح اذاني
 ايفر وؤانبلادال عتدد سرمد زبون ز الش ذراعض جر ولاا مواواهيزا رسل الا
 ىهتعلأ ره ةنملو يح ةروصلا هزه )خرخ ل د ميتتت مهر ؤنملى ا وز حيرباعل وريح اهروي امو !رّربم ئرلا نا ه/ووم عل هر ومزم شط يرمنا ونمو هرعبزماونإت مث أ كيس اولكنيزملا و تزعالا عروس
 نبل ) مواومتم اكد اجا نكرتو وشااعملاق تن جد دعم اة نارسل يتلا نا لعاو ةرركزلا
 نكل انما 2'ومامرل | عزان وكل ذرغع ارزبملا ناكن انمعنيدور انضالاو موعما دشسد إلك
 انيإ. يتلا مواجع زا نما مدل مصاريف جرم ازين وا ورنجال را نملك عينج: ىبحص
 - لانو يالهامل مقل تراوقب ريع تلفن ىلكث الشو هارما ول ران عفل بوش الاس

 نال نيل اؤاوو ري ظنلازم الاس ولامن سكن ايس ىلسل نمدراكرال ضنأهن :ئيبامرل
 كتان ظتويرصإلا لا رلوم رمذحريوشلا] قد ىؤداعم واخيه نيصأ وسإك
 راحل اذ امم لعوباس هرج جل ف رد ره رطارباعل نزح ير هاظ لير هاشلاو «ائضانمر امك ثالا
 جيوب وخص انعم نبل ةداعا ةسسمائل هر[ طعانجرضض او رمل وف "عسا اكل و سو
 نم!( ناجع متاذ ناجي متسلاا طه ءطس تأ ةس داسل | هل ةبنكه اررصون ا ناكاذا ةها
 جي اباوع لع ولرمررصإ عيشي طم ”ماشم انك ذ وتهواول !نطس نا تياسل[كدل و١
 ملا زفت نيل اقليم رنه نلجلا نول وشامل ريمه رع بإن لاس قل | افا وزت ( وتب )
 ”ةنلا ره داوم ورع عاتب زيكو اولاويط اذوطمم دوك | اهدح ارت اسم النو كلذد 5 لير جتال و ايزل ري يضل د جحود رتل اقل ات ضمرملا !ذ_هرلشمل مضوم وهذا اجدرل از لصال اوهد
 لاش بهو هو عا دراجلازحوفالرب نوكنا“كاثنار وه (اتورعرد زمول ءاملا رانا
 كلريلافلاعلا بج نماوفن ضو ىزحل جرم اكرر ووحو ةنداجلاوعرباحلازيتسل رصلاوع
 ؛ لوزدالا ”طبرب لذ ىواعاماو يأ اطدرتمنمَد ممل وو ]سما تاور جلا

 رملوف لالالا نذل أسم ال مجدل
َّ 

 م ١١ رف



 انهو لومومارمل|ناكأ أب ةورمخعز لسا نيام اهوا وق درملا ةراسا :ياووثشل اسابلووم

 رفملابئ(كلاوردأعراو ضان اردد عنرلا ةزماع بالا لثقلا ٌئادسبلا د اشا ةراشالاو
 تطعوالرب روف ىؤتتل اال اسيا انلزناو !يلوعأس امل اتلور ائا سايل طاتمش
 اغا موف تل ازمزرع اذوكال تنل ازال م وو اذهل افالختمالى | نإب
 اومن صوعرحاطملا عوف ىا يل طويلا مام 2 يل اى أك هانعم دى اظلم ارسمملا

 اونلب نيك تأ لعرشص شلال قير عز وحيد واجؤود أس أبت: هزغاح 1ك ذ نيجي وفدو بهسلا
 ونا ناكاذا هونا اهرب رسوم ل وال ا ظنلب كيل ز !”هريط هش اف نوب الار ئع و لوالا
 يب دعد التوك احزن تعراقلاو ملوع نير اى اليوتملا ملوع ديرمت تك هلط
 تطعاريلاو ماوك ىطصئبىالضن اك( انهنسإل اسم نوا ل لع ( دوه رج امو زبه

 انزل هل اذزافلوبؤ اي داوجإعةدصنهر د ءابدارا هزم اغا روث ريش
 ١ 7 تفرز هيام لاح 1 طلاع ف تا 4 تلا
 ك هدداء ولعل ةشمم١ ملم قارس الازوو دل اهلعاذ 2 نايس مايا هودرف

 رطوكد مهام ل وق :/ مهل واالاذ نكوداقدح سيور لاك لوف لعئذاص
 نسل | هز احل جلود اورل امن اليأس هانعم !ريزيملا ةداعا مكر ملا] املا لجأرل اذاوه

 ب يطل ال ا ةدلعلا ادقاعب كل نك فاو كون اادتسم
 لوفل ا! ونا ذرنعملاتوقيش ئزل (لعتمطسل اياها وي وعجل اروصوذلل | توك منن
 درلاذ ادام مل عازف تبل ةداعاتيل اذه لال ملبوس ور عاف اذ
 ' نما حرؤسملا اذ الاب انكلاد نوكسيئزملاو حروب شسه ملوث دا يو

 ثلا هجم علاذا عدلاخ نملة واسر ما] هع ةولسلا عملا باكا
 تمم ع رهرصسلي'مررملاا هلو جطتغن انا لمللع نص ربحا حلا نجل اذ نسال (هللاو
 دابنع .ايموعل اهم .ناتب وعنا طملغ ممل مرور [طافلا نهب امد اتسقااغ اوائل
 اهبل الار تلارسم (نيهوهلادس كبح. فرهاسلا دولا دوس ساس
 نهم جملا فس[ د انه ضفحلد هربت ءاعوهو نعي صرحا نوكب يان لحاف أك
 اًماوكيل وا عرتنوربالا وانه ءاتدب دلاقدِلد ةراشالاا.ارئعال يتم اوهاعبادالا
 44 يس فن روق هانم ماقد [رنبم | ةداع اهو هدم دهن وذ هانعمب نسل ا هداعا

 ] الم 7 اوان: للارستد "5 ب انو بيعررد ديمملا اها رد يش وعزف وهذ وزو

 ظ طارش ودرمووجر اهني روس املا عزم ىأنلا تاميبزءزوجال الف علا
 ظ زعيم عمد أشر نطو رلا هنهذ زب ال ناره لصاحت نع انجاديملا درو
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, 



 ظ - ديالا رتب نيزب طدرلا سينا ةركلاب إرسال ا اًعرسم ف هركدام بسانملا اكد
 لاكمال عاو ريلا العام اطدرلا نص ونانهركلسام ناؤ أ ازك ةراسال ان طندل [لاع
 يلو منعوملال ررشلاب|ضاخلال و انبي سل خاهشال اور ظضل !وزبملا ةداعام عاخن اذ
 تا ةنانهتنل ايوارمامملاو اديان رل ودىتننا ليزر مجاب زملج أ احا
 دا ناك :لجول ل لره ةرطمزع [رحتمتو انزائسملاو اتبملا رس الا توكدارلا وشل ١
 . ”ةريانلا ممل رعاذ مون عليا حت شد انه دارل اذاكأ ذاذنا ةرااوشسلا ةرثف كعب
 58 نارك ربح ]حف عراخاو |

 سس انند ولن اذ زحال ىلا ايهدحا داشس ممم موكومملا دانا ووهوهأ اني تازل ريان نام اان وانا ز هد احتإومتتن ازهد وهو نعومي ىذلاوهو رجحت امل لان انيبملا هل لام
 راخل ين نالع موملاد اغا انملا ةيسسن الا زعزاشسسملا قبل زيوتتسم نشل
 واللا ءايملا واتس يوم هولا «ويهربرنو ااا ذا عينت زل لدول دأتلا
 رام لك تيذت بال مياخك١ ءارتبملا ل عتداص درب قون انك مع اخو امونععب لع
 ائاس اننا رحل |ح مزال اد ئه ب رض ل جنا ءأغما مزل ال او هن ءارزب لرب امض هرتع د قش ١
 فتن اماعىرش ىرشو ويك ؤنل ا مدعد ةوئس ا لعمل داق مرقص ونوه حال الع
 مشن هو انتم وحو نضر يظن عندا مجاهل ئءاملاة دكا ذزعريؤنب ل نل از جرم وخلو
 سام ولده (ىوهكلولوطم اود ىرشس لثص الا ىرمشسو ىا اييرابسعاب سفن عيشسلا
 ىنصمو افشل ملرباغمد تاني اىلاو تاو ال ١ توتباسسمل )ونبات ادور حالا قلعت
 ماريحتلاو ملرفل اذ مّئادممإل ادوأسم | مّايرحا محاومادوكب 'ةيدح ىو أستنل وعلان
 نوواسموا اوراط ةريزملا نمد ندول (يشاوج اتوحب دف مس اسمو مك ازاي دا
 مهازرعت اهرد حرك ناضم ماقم مناد 'نل اب اهيساريصو ثارجسألا دوا ابصقلل
 مهلا ا ازال موصرب زم محال وركلاو ليلقلا طبق دست نال وذريدتس ولو فل ايم عل انذ لمج ممر روض ئعملاب يعل اذا اكمال لاح (وزل تاحرمد ادد ذا

0 

 0 ليوا ملوك لير عم اوهو لوسملاو نع رمل وم مل اصور نيو هيلة از
 نمرؤتسي لام( يطتس |: ةفرمل !نسرد ونوم اومن اد نحيل ع ابنك ١
 ”لردردا نوكب نا ءاغمإ اونا دددرخ ءريرم وحن وينر ازنى تم ولا ناحاو رس دمملا

 بوح ل 'لمم ئصوؤف دحا ن عع صول ]من مردحال اواتخن هوه رج رحازوه نع

 قم ءءارتبلا رعان داص بوكت ارماوحت ١دماحلاو

 7297 2 و ويعم يوسي مر دايو نس م ايس

تاذل [حتوا هرب ظذد ةدابسل أف اقحس اد
 ظ ظ اهلا لعد الع | يترك نال ىا 



 ل ننال ادرموبول ةرحارب زرزمم نيكنالا د تيرلع حال الح هدي انولقت
 تال ترصد ]خرجا ريكتنو فل اضيمنو دىئتلا6 رْساَملا نا امههب جاددمالا
 راكرعارتح ىداولا لك ارتعو دعادو هز انهنا قيس او رمل وق متي ذحتا
 ملدايمال لثمعلصملا نإ وجل الو لفملل | اد ارل ارسل ما مولعمل انه ذا نشا
 ماك !رازتعالا ىيورلها وزعت لنهر ؤمل ادأرال رجوالاف اهريزعال اشم شم اركب
 دزملال رلوع ريوغل انباع ى وأنس يسعد إما بعاب ملجرنا اوتلطاخ لصالون
 الع انرتنانبل هسا دزملا عجب اميل لحي النسل ايىداربؤلا لجان انعم ا مما ه ورب وب
 ىسيلنولازاجيربش رجلا هنيرعلا نيس مؤسياةرحاظلاو ياوبحلا ععيو رث وع
 ةفيقحت )ل اَيدوق و ىاننا +ويرعوسل فظل قالو ياش مالو! تمل اوشن
 لجيش ىارؤبا رام رمل قا منماوكل نارملا داعل دانالد كل حاراممم ١

 العلن نعورنسال اضف مكرم نائل ذاك نو كل زر شاب وصمم موت 22
 يو ئمماربملاهمرقتل ا ظرمتل افرطلاب رئت ايوصنم ماداعارخ معيالرنا وتس 2

 تاكو ااظنفل ووو ننس ورنمملا اره رك ال د وايوطو ا يصقت هن اخت اعوورل ازع ظ
 النبل مانلا ندد رمال هلي اب ملوك وا جانو طممن اما دسم ن اهذاذ برعم
 مز مانو لبلد واعمل ان احب مقيما لل والرسل مال رفارف الن لمعإو
 ءايسإلا تنحل انياب رول اخ ايا ودل ان نوب روصسمو صادم م حلك ليكن نم
 تملا ىلا يروم ىوكننا يرش تمل لعامل نول لأ عن وكي ارم لد ز اخ الا ندد
 يه زل ىدل نو شلاو قلته الزب واح كرك رمابوصنم رمل وق ىلوا
 - رو وإلا 'ناكأمل 5ك تيهفنل أ وهزم اك مللا )هاعمللا !صوملاوهراجلاو ال هرج و ىرملاوه
 . (عاواةو طنلل اق اومسولل وعممل زم جب كنج عاصم سر اجلا لمعمل مهيص مانينم
 ”لفلالعرانيداءاهمووملاوراحلاب <وفرمر جلا مزمن هون سجلات رمل وقيام
 لو أك بوتس ارسل ماا موس ور جلاس ررتشلاو مرئشجعاذل اناوروجااناو
 "الئ دافسيسزا نىك (انل ابر نشل او لوصول اقوا مدتشل !ىنعم اب مل ع سرج امن
 دزحوزل ناك ةرياثلا لويوح در ابعوهعدل |ترهح دا تلعناالا ارشاد راع ةرثحلا
 هننرقيحواو هرهاطن ذارسارب زيزو جيالف مل وم لوطوملا 2 تولي ا نهر يلالثهرملاا '

 لاقت ز خو ةرياقلا دود مل كم كءنفناو ىس|زءاس اماه نامت لعلنا
 نأب ماو ويزول الل هتقلا قس ويجنن إلعمش هرم مل وم ئسرفلا مراجالا



 ' يدم[ يش راص لماعلا ردي اهنرطل وهرب لقدمل اوهرملاوه 'ووزهل
 او اما رؤجد اوهذخ مال ثرخل ]ف نيلن دوح وبر ابخال ارصقمل نال اهعرجليقد 8 ١

 أب لانا نو رمل واحلا مماسالاغسس دان ارااس األ
 ”ئ لاول او راجعا مرد ا سييرضموهو لف اوه ىزل ل أعلا لفن
 لاذ صورا تاذ روق شاوحل ادرج لعإ هل دا تيل ةولوالا طاره رمل درس نى كد يا فجن انا انه رسل وم دوصقمل اومملا لل غن [عوحت رن الاقل دور ايتعا ددرمال لماعلا زو يموحو م طونل اعلظلا ]للغير ىكرملا

 لاؤإاو تار امفد توما نين انتلعكال وم ازعل اهدا عدمصتسز ع 0
 ٠ لكرداوؤيمامرل اول أف 'ظس و نينموزمعم نابأبو نان نييداحت ل حور
 قايل ناكؤم )عاذ ساوهىزملا ناكربتوعهضدوكيلب ئاىدعذلا لت سال لوس نا
 مسار زارنا م و توذيل اوهو زم اختدوكؤو ذي اكن 0] | نياك قلمسم را ناس
 نيذاوهو تويرلا نسم نوكللا نسل ل اهو تيدل ا 2ره أش هاذ 2 تين عم ن اكمل ءاف
 ال هاطواى ازغن اا ا ملول ولزلزعلا معين رونا وفلل - . قف )تنل ولم نمع لجيل مال ساسدلا مولك مضريال نه رون |ررويكألا العلا

 اعف "د :وماريئبأدلا داما (يديإعنلا جارح منل اب هربرت ماوجر ملال داب رد لءلتم
 ' عب اطونل رول ة زر فني ال امتي ردملا طن وفتطن موضزح او (نلبال مال ايرشلا
 مزال افاوؤصغلا محزم مزلا اند 'معامدزحلا نأ رسول هلمنل ازئاهئلا اذا البا كمزطبؤحئا لكافه رطب اذاةعيمنل ازاج اال زحزءاو ف[ ضعزلا «ساج اك
 نهارا عل او مل رم اب انل ااا مسالا ةىسل قمح ايمي ثارحالا نع (لذا نود :لع وز حوا نمرم اكح اجونعتقيشدح ننإل اراقنف اش! رغملاو اعلا اذ عنا ماعلا نال اخ نون زساملازمالاو مل وع [اذإو انكثككذ مديولؤزتسإم اديزف ملول اذأما لاسم !ءاي نبل ارم قول امارلوسل شرا
 فداك طع انما سنين ركذ نارحب مسالا وجيز موج فذ ختم ةيدحاب رص لمل ا رضرمام اميملكد نايف اكتمل وصوملا ةرونؤفمل او (ذ ادام زعب مسالا ئشر نايات ما غزشل !) اًضايو جادا امل اص ان ال تامل ا ةيذ اي نسما
 بئارل يس عر اجريفدحاو يسرع باكا عرج تدل امحاال كح هدد بح ممارلا يربو لمنل اريد روب لو" مضاوم | قدجح غيلع قل ممن انين اذأو
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 يا | علك محيا نمل ات لجند او رلوك ”لصل ! لئلا نيتي نمت لعامل
 مانسيل و ] ايفتسإل ارل الاوز اريرالهرش لذ !ءنمملات لح نأ متع ام.
 (حاكى ام ماعد بد لمخل وعمد |نعصول يمرر اله يت ل نايؤجللا تلعج اه
 لكى وهوىزل الاخ ذرهالن وهام |يىلا عم نويت نك ئيسامرل طه ادد نعش ا

 الفصول اريرودن الن اال ىفسلا ذا تن أعالا له وذل ىجارومالا
 لاحلاب> ال اند [ئصنقي اسالك | عب يعشن | هريعز هداك زلم مالا رحالصل وه
 ينل لا زحمه دزنم رسال ارحاوهىزلاا لاحلا و 'مَصحْيسول امهم
 هب اةئحاو تار 3 فاول اتاقنشملا ةرويظسملال شال العبد و امم

 اموجذ مل ود ىننملا مولكوو ل اا ”لافوسسل | لاحمب داوملاناىيسلا سل اربع ٠
 ميويكنرل تافرزم داو هدشالا رل وك هورس ظلارسو نرش ١م اصل
 . ةعاج غو درمماةلادلا نيحو ا 2 مذحت ميد رل وف ئإك نوما

 دزعو نجلا تدح ماو !1طنوتنتمان ركلاظ ]طيس وص الان يهافذح ءانما

 9 اعزكم اع أم لومملادوحد سوك تيك لي زعملا دوحد مرع دريل دلا دوح د

 وول والاف اضم دَقَد سس ود لملرزل أب وقد ليل دل اوهن وكنا أه
 وع فاتل اداب ملاوعرخ ايد نارلص | يربح اوه هزهملا نال ند نءادلا
 ظ اهنايلاز نمل هركدامانهو ًايعومرمابولب الا ثنا نال ابن رارلاو
 قرتلا خاشع ادد ىلرل 2 حق انمرف ازآ و ل اقضوسم اكل ألح! ردع عتبس تكل
 م ديب ا ئعرح اش ناونم ا صاد ويا متقح |ق نال لب سوع | وحات يرقد
 ثا الكرش نلبو مل وم كول ضولتسملارزفيدا ال لويملا طع مدتْس نا لمآعل | لصاهنيطل و لماع ءاوهو حارا شم داعم امزوم هريزقت لهعرلا لري
 |ذارامل مدفن عاتّسم اؤزلمل انال لفن عد لوونملا لع عرتتبال واضع تاكأ ذاوججل
 ترحل رمال 'نزدلثل | مورل ذو ةيلعتمل أب نسال ال ا نيشخ رباب ائنوغم

 يروا ل اذلع ناك ذرمتملا اذ وتم جي قرتجرعجلا تلي جاو
 ثىلإؤن اكريرذن (زلب الل وتس نان نعش كاوتاريرشلا ]سا سشنت د لوك سم اف
 رلود ا/وكذم لتر امام ضلحبب اًصاخيولَمس نيام لوم سلم اا هير صنم
 رعت مزلب م ضال درلش طل لقد ئزحا عمل اقثدال ان ارهاظلا مهى لعمملا عع مزح رويل اناهرحاتدا منش الظعطزول اره الل ةد نييمبلا بيمهالموم يري ملا لقا



 لامنا ال اةراقئزجلارحرب |]ملدب ع أنتما لضم إلا: نأ منام وهورومل ازمز اعل 0
 نا انيدف زحل المن اخترت س رع ننس دريملا زو دعا لول اب ان تذهل انا

 وكي زطيزةنسدا ماس امربرر تاالا.يويملاارنسا متي علا خرمذال هع ا
 1 ا ا ال مبا عرريلذ ينم لعانل |
 تشان رللعو اّضاخ انك ناكن ا ونمو دزحلارلءاعناىأمرتنسملا ترفل اديبسلا

 رونا نشب لع (ةوز ب اعنملا نركيذلا ياسا نالا عقساو 2ككذن اكولصأو
 وحلا

 مسي

 0 رب

 ب يي و ب م 9 ص ا - ب
 ١ ا بهي مايتم دو وردا 9 يدك / دع



 20011 أوو ءايلارب قماثل ايف تعق محلا

 .يعانامزلا مارال رل وم ابلاتنجتما غل سل اب ؟بنصول و لمجال ارحوب
 يعم ا مل ؤث ديم حا اورام عنا لت هديتع ايبض ل

 0 00 انهئجزمزل اوريلكل للا ظنلا انعىا
 ةلرافلا مرول. ملون رتداموهمونه/ رثوصب لري ظفلا دنهل امنوَوَمل الضياع
 اقيبمشل ةزيأدإل م الك صكى اع راضنإل اب قربان هلق المنال حف لقال !تاواللا نأش تنال

 هرب رجلا خيإفلا ميأكلاف طرتشي ناو اتباما ةردأفلا مدح طلو هلذم اصاح ةرثكؤ وهن امر

  هتداناريض وميت رنظمإملا نكن يمصولا ري ذل ةريتجب ما ىلع نب ماد مواكل انايد متلو
 دول اهرب اميذ حايك نكتب !نيزدلارباسبؤ دوجولا ةمولعم يكاد راغلالؤلا تامالاو
 16 اريبملا نيكس ملوك كمل موونسزالا جاف جيالا ”.كمال ا اينعاب اداب
 تا ذا اهدوجود (سالء مالا تحولا 2 تاوزل! ءاتخظ !َكادُو ةردانل وصح
 ان ربو ننال الو ص درمسلاىلطم موهل امداريذ |ىيضتر ضعبل ومهم
 هاما 0 0 سؤ نك
 و مميز لكلوك ساادم مومن اجي فدى ا نال الكاب
 20 انه ذاق الدو روج سا ميدلشل مقتملا لتس
 ا ا 0 كدب اوتو لاح ةليرن 1

 ملم اهوتنقملنغقو تن 0 1 اجا
 م5 ٠ لوم ىفركذا.ناوعلا قم هسباولش نال رجال الشلال نجر
 ىئلادانانالزعحاكل برأ جال افرام تاع اكلزاوهدرل را

 0 انجاز أمر ملاتتلاوجؤمل اعز امزل ابر اضمال ادني مناوأن اعل يوكل منن
 ديل ناملام تاع ندهن اوم ساب ونام امسايريزينل اًقطاشل اكل 5

 عؤيطملاوثولالاكةرمسل امل رغد غشيم انه ؤمل انعدتااذلانع ددابشالا ظ
 رسال وطئ زيمر ذو ل صال [ومطلا نكون ذل اباه ءاوسإل وسلا 6
 نال زيواداضرعسزيؤللا نو او تجونسل زل ايا زكون اسال اب نعرابخال ازيك عاش
 0 مسالسدنامزل نع مايجحالا ا

 رح كال منج د ايه وال او نامزلا ءاسأب ايزع ايم الشو نامي ايينعراجالا ؤ
 8 0 ورب جب اجا لن ناار ا



 (ولإ نكد مودل او عيل عمم الرهن زويا وخر ايفزتوجف دحال اكل عل! ننال امض دخت
 رسل ناكأدا الا 0 ىيملاد ارش نون دلت لصد دوام .رايخاجاغ مك 0: ركن أمنرل | ثيب ,زركوأ نامل يرج قيم اكل هيتس اوئسملا نس نأمل ربا !ذا ميو مع ذنسلا لواواعتف 0 نص وروما اوتيل مايالا اوس [ر يخيف ندرمبلا رعب ئفشم و ن احول ةظرن زم ازالاورمالان ال رجل ا مومل | نيعنت تكي اياعهوانل ملا "أشهد ءادلازاحاو
 مز كسوا نامل ناموا ة درب جير ابعت اضال ةزكالا وال قدن اينما نونوكلا بجرارا بلا خرل ا. ينل حلا ىب وصلا ذمه زل اناكنادنيؤ وكل اذ اخ خا هرحو يكتم نيا نعرف زوجيو هرم انل تل | مح أسال دوح زد اهواي ا رتزعتساأب نال يكأو
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 ْ رزه للا اعدر ب رمال اركان لذ ًامواحح ريشا اهاق هم مكيؤ وأم . مودريسلاو موبؤ وا احول
 يعامل بخ ذاو ددبزلا مو[ دع درج زهد د00 قات لالا
 توا ذافرمزاكذاو بيرد ناكمدذ ثباو اولا > وسهم اكس قمر امو ابل ارتأما ندذح تير نيممانع: ريل الطةابوهدلاهموانيعؤحشلرادد بيزطناكبوم تاغ عاب فرم 0 كوه |ذوسم ناك او قرم ملح  لرزعرب زمؤكن رمدعواغد انا وأ ناكم مس ناك اوس
 تي( مدد رتل ارسن:ذادما]) لق زيع ماسي طل زعم هرحمأ خزك هك وأخ احزوع
 . وزو كدأتسموا كرا رد وتفتح اكو أيضا شرز يال د ناز ئينناوغ م لا آو
 . لكشمم راناوفودمااعنأ ةراعز زاصو) وصولا ذح مزين ايو وزجلا لعل دال نريلحر ركون شلال ةييننازط ونيهان ايزعإ شازمو از ؤرفؤهنناوفلطيعلل ا نيخيوا فلا لعسسنلا زل ةرغت
 روان كسلا نا ارنوب دالاد ,لو د لبيعملا شم زمرلالا راق ماعلا
 انه رمل انفلا وعل مل وم دلال زيسموؤملاو كلا يذادلك واوا م وسلا هرفي نعطيك اردز نع طيسحل هدول مزضف امزينمفنل سال سو يجوونح مديل
 سارا اىرحو ا كلزك شتا دا وامل قماح اواس اكان رلوع لهل |يرسوه قو ننل افرام
 وكن ازدال ىكلاعلارسممس )ذا ابمجول وصفر ةزمرلاواس عار طعاسايتئا هنا نكع
 0 اظفع تاني نا عت ريردص نطاذا موق ىدلوز ,لئعرسال ا ةرثبابملاكاصقابلا

 لماع لعلة | كلر نجل نغم مالو وعز عوير عدم. دكا دارنا لعلخ ال الانا ةدملا . . ةرتيوداهرخت سوس رلع|ذوايوما نإطع عوف ميلر صولا ناردنلامالسبل مارعم صاظتبملا قيزداشلاوديسال الزر ينلانل نمو ماذا انا حال يطيح طلاوتماخل جشم ٠
 ٠ نالوا لوم ينزع حاناجزب قبال الاب عرئرااؤماهشانؤسزلألا 0 17

 00 يلو“ 7



 ءازعب ١ ش

 ور ةؤنرهرااضالاب هنل يون هرمبنسرلا قمل نسؤره ألمه ابا
 7 ناز امان هر ضر ضل رعانل ا نعم انلاو نات «/طبحاصم مت نمز طن وسام امر ناي

 تلزم يح روث اع شكل غنا صملا د نار نأ لعاسسلاق:ننامزاشد

 ليو هو نلالس رجلا رسم هر اين افرهاشلا# معاق نيولوك ذا < نجم
 ارز وكرم انسمول مقرا نينا بهز م ب ملطغ أم مصلي ا... لازعشن انعار سا وتوهد
 ىنشملاوعراخما الاسم اىىرو لوب ر يمل ا ناب ل وعلا ناىدلعاف هل نلةراضفس
 :احلاثخاغا وكن (ل اقتحام لقول عسب ج ارق اوبج اب راوتر نامل لمفرلا الاف هدماول أ
 . 'فااف معافا اجرا انوكتلا ذا لخاب|فنا 3هجينماوام وتر طلو اىللد إلا عمورج ةلرلا
 كرف احا امو يل عبعركليطار ارز وللا وز زكا ءتمؤهل اعز اء انلارعو ىدهع
 قلن واو بيو يردن وق دلع ل موا اهو مس ىفد أ عارم ارنسرملأللا نسا عوور وشوك ادونخاإل اروح أ مزمل لم شم ماوخ روت لما واصف ريم مخ زال ززصلا نإربمل حال اذ يتم: رجال انلسإلا زو ويطلب دام اذازم حصتلا
 رايات وافد للا مدح مالالا و رفح ال بلع ارم وس دادس ميزي تريرطلا ذاىجلالا
 ديررنإلا مل وت روظارل رع كوالا كت دلورجيلع هراعدركزمل ازا كوس الغلا
 فنيجولا زوو ا عرتد نهد مس و ث صصخ ماييسسالادس عونولانالئاذد عرولصالب ارزم ةركلل عدم 'رلبقاذل | لع نهال اكرحر راقى ال:تدرعأك عم (ورزذاا نال جان طل اوهورل وعمد ببعار نيب صنعا مز! وب شلل لعاب دلع ود دنع اذ هيو علز عت اعز نيمتال محلا مقادز وجال كدي نوف اتم زلازل خلا فص ولاول ترش ائلاوركر لاف راح ا 5و ورمل (قباطت موعق انل الع مز مال لوك "الار سلو انشا ونا كرّم عوفرل انوكشي رثول ادولف هزيل زعادشم عوفرلا توكشعا
 تيا لميا ملام انحزوجولا الكن الرسل ال ل اجال انه خردل ناب عرتدلنعببجات
 لا ذوواعا ذرب نمنوك ناهد :اذؤ ندجول اذ الك صال[ ضالاخ هري انو اتسم دبل العجم
 بيرد دووم لاذع نا: ج1 تلج او تلسلل نك داو مانا منيوجم ايدرسدنلنيجو اد احا ميادرو ءسابتمل ال لصجت ب نهزل اوبس
 يمن (ىزالاو بجي جلو وسوم و انا لكك زمرتعار تلمع الع مشرلاو ةيلومنملا لكل دل

 ار : حلا مزيف ةردرمهال داب عدل زع ماعجنس |جاو داول ا دس اعيضم حاصل ليف ١



 بس حس حصد

 0 ص 7 رزطاإ كتر مانا فن انةموملاتلفذ اننئرلعيبجي نسر اطرتشملاو
 . : دوي اذل لعرب اك صم ىاًأمجت - ملوك 0”

 روصو وم او اقتل اطول انو: 0 2 للي وبس لاو رطبا

 ةيضصلا زل ازمإز احا ءاكنلا زيلع لوك تايم ”لابنجازكةرحار
 ظ شالك و ْ من ابجحول رار 0 اةيرح[ملع نبال أخ ثيبع رب ول
 يال رين اقل مل ون لعافلاب !قاملتام شل ةئا لكم درم
 يرتر و اطمأن لع دوعاريم) انأ عانسال دج انلا ناسا يو كملالام؟ ارزسجوك

 يزعل نمو هولا نمزج لواط هزود أنة زعار دع روس موك يون هلاك ظ

 0 اهلاعق'رقرملاب ة ةركنلا نكن أبن ابخحلا ةذوحأم م زاب ووتان |ملنعنب وسوم

 ماقعاخلزمل الجي ز سوك زوبأ اق 3 زيوت انهركز اح انامل نب !بامينالا
 اذ انا وعلا درهم رياح يطول اول الاذى ارا رترقو ر مل 2

 0 0 اها ودا اذا خكلف التخأم”درإلل المشد مالاماد ايبالار

 يا اطلت لل نااار و 0

 دل اموهدار تسل رال احن ارعامل ورغم اروجق كررفم طر انلا ورك
 ٠ زا مل وك يل ةفصريش نجا زأك مل وق لعوا] وهو 1

 ارهؤلبالاكاوت و لزااطب الا ازح داش اةذمسراجالا ميالذا ءولالعطبام

 ازاحنو 01 امر اوا ذر شح ىاارتملا نع نصر اهخالاه دا] موا دوس

 ا كلا 1 اا و اننماالا 3 نضَق دمع غم اح هوك ىرح

 ٍَض دادي لاق نلسلب ومد نزول: لاعا كارتر غ١ اهيا ضي ضتوهر ف

 نكن اددمشم ؛ارزملا رن اذ ١ لفن ناد ىطملا اى ركن الل ناو زل هليمانإلا
 ْ 7 هب: ايتل وت وهوزا] لا ناك رس نيم هان

 قرا لع سر درر احل راحل عم ناكاذاتلثذا
ِ 

 0 يفتح 0 3 0

 ند ماعاررمحلا درعا 0 تاجا 0

 وانا رهو لا 0 ل رع
 - كمالم و روكال و 8 وب لس لبوطم ماما زو ورح رلزام املا -رم ]تل والا
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 |ياكوند اىنصو هاننمال نص الد (هالهلب (وددح | :رل إبل ملال سبت انلوسل د4
 'لزْنعَتلرناذ اص زؤصل او ةصونح, ضو طل يعم ءافسلا !رتاوجتشخ ال | نع ئلورضق

 درا اره رارتصوالوهو [مملاكزفصل انأب درو اتللبراضلا تررمؤع و هرماح لا ظ
 أمران مدس رالع اما مالنر زج لع اتم عل بيس موكأماو شبع مرق 0 قيدزع طعن ال ءلاكل لعب ن ا طش وبل اذ مطعل ١؟ انتمإل بمس انهو كل رحارربجن لزلعر عون وكل ل !ززبإلا اطسؤن معاون و نب ب عطري دجولاوهاذ إو ح امهتجيال ن اصاعألا دوو ل و ةو دالي تطشوتم ةينبك هزازل أر ةضوحلاو ةردووإ'نيبطسوتل اوه ميل نجي أمانه قيملا ذا 3 يلوا دلما الى وزي ازيبمراحال و الخال اا جوه ريو وضم
 2 يجز دثخ اذان كرعدا نؤمن نا ىانلا زضطان اس! نيكنا اقانحا تاتوصول نجح 0 0000 رل وت لثملاى كلاجضماجولح

 للخحلا ورنا كاري مل وك ل ذر وي ال اول اةوواولاب تطملاذ
 خام زئاوناناجمالالانيال رمل وم ريشا أىف دعا ا نكس ايب العانس ناو | (إء انراس نطمل ائمذ روبن ازيالتطملا رجا ز جو ل وع انيرطل ند
 اميل درس بابن. دم اسد ارق أشلا عل |اهجو :انلازب العم تعاتح ةدالا
 لف ا!لزرلفامان !نانخ واس الاردورظدور نحال حان سحلووهل ايدل عرحلا اف !وكنا مخ اهم هام وفير زيرل ذا ورحار رنج ومس ةيزعماوادؤحتن ا اصاخ
 مركوؤعل انود ظندلاف | ددمس ليحأم ازال نعوم ىشلا مداسجس ل ف هيرب
 ناتح شل! قكرل ل ةاوواف رمل وع يذلا اسس الز لجا5 ظل .اثححال ١) لما خادم ارعال انعساربلا )بال لدا عشنا لاح نافل ا ًايرصناه مالك انت |زؤ تبل !يعمزم ىساخ يابا نعد هالا يلا 7 عدنا اوزيملا طع توطسمملاو ملم الاسل !لعضوطممل اها ا ةريحننال“ دوطع درج مرطب و يموبو طزديز لا طس ود ثيبحزم إن وه اجا رأسسان ةوك اني 3 نول ملف كلانا اما ئيملا ا ال افنهل لا [مزهتمو ا ادحاوزضلا بج توك قايل نبي ءارّوه ووك جن روكومواثلا احآو ءارثبل ازعد دبي راطالا ةدسبال ن . اطراض
 ثالث ل | ةراس يسلم فرنجي مدع اضل وكي ناوين الد درخلا مرعيلع
 كأي نارزؤمل !ان هلت لحلا نيفه نال 7 مولا وتم باج االوزطنلا رطبا

 اخ



 ع زملا اشف 4 اونا نمملاو ل وع هنا سطات اني

 لاد اول اكنمو 0-00 الاكلد يوم ارصأاخ قلطنتُممداغووباس 0
 اناس اجرى المأثف هلا قذر ع وهمس صف نلطنعب يملا (الغرقنل انا
 | أغامانلادانسإل اناكأ ذ جولعلو ملاح سا 10 مل ار هركذ

 0 ا داو هواه “لع هرحو ل دال ا ءايبل ا نيبره
 كايلطب هدر دظئلوب ال ولئل ل انورلو قو لمييشسل امر ابع هزه يحال خسف ان
 ةراشُ موصول كل كرب نكلو ةارتبل اذن املا ة بلا لمعلا انكدل اهنا
 (ىهل ثسحان املفل نهري سبل وما اذ وكذملغن الل ائتيشسال ناملا
 ٠ ارا ول امر ملوك مزرعا ىلا اهرادق حالو نطل أهرمأ دو هررع
 ىرتيلم ودا اورل' عسب مغ ن اوهر (ههستبكمةذل ة تير طيترعل ارزهؤ غش
 5350 اىازملا خلصالا مل وم اىهرانمرودزلا وار هأريعرب روكربملا حانوعب ر
 فش( اى ارل اورد اضم ا صتفالاد ايل ائاوعمل اقم صو منال ملوك
 قا عد الش مياق اضضلو لنز طفل اك لاطصاوج او ادسمان الءأنعل
 رقت تايبجلو مره ولع املا ناجلمارلا نام قناطلا [نمم ةفصد ظفللا
 راطاا ناو لوما ذيب ماعلا ةيروييلع موكا راماع وكل اللا :زيلاذ
 : ثالنلعو طل نيام مرو ناكل الا

 ايمان | يكمل اجلا و او د[ماف مل جشم مسا او عال املا عانس للا
 00 ء>اتدلبس انلارقاالاكا مخ ةنادانش مل وك لماكا
 3 0 زن 'وفو يعظ اذل ال لرتن | كشددليشسانم | [وعنصول !قئننانلا
 . لطئانببلا مال ا هبة مصل ا كك ذو معا رمى امن امإلك يح كود قال
 : نياحاذد اًنيأج اهيفت ىا ارم اوج امها 00 :لالاز يعده: هلا

 ىننمدلاو «ارنبال لع انه نق دوبج ون زومكاد ا بلا ر
 0 هنا اند نسل دل بال دال |تلا مخل املج تاكو ف ادم تيوكبشا 00 اا 0 3 !مرص مل توكينأب مل وت مرطب مريع دارا !زاال الءاذ ع زرلا طرت اجر ذ نويت توج رات

 3 7 00001109 05 دق يا عل تست
: 952 

 7 8 , هل
 3 ميةزيدييع ير ةجرزا - وطب ا زل ع



 / مميرعتال اولا (لخيرخ ىلا اللا ذم عم ثريامرب اشد و ن اكامحانمل
 0 زرهرل ل 3 فور لا ردا يعل لع ربلا لاقبال فزفوع هزتج مأيهتسالال رضتتم ا ازءاد ادزما طيرة رب نبا لاو ىنعكيز ]مر ئودال لوطومل امال كيب
 مزفللاو ةرورنمال و ثاروططحلا يبت تن !ردرنملا نال لعاذل اب ؟ارتبملارب املا اك خةنوصلاوزهؤ ربحا مرفت زاماؤاو ةبوصل اف فزنلاوهر دولا نال مالكلا
 ىرقم زنا كالا افرظوق رزق لوب زفات دزعم انمح نبا لون ن ارلع ديوان ظ ىريملا ملىزلا دزملا يملا ل انملا انيملتم_جاحلا نب اذاثب هنجبد ظ اند نجي رعل !.ذرعرق و رد ز مب اق الئنم زد العرب نيب !قالك ء اقري
 دزدملاب ما أجلا يزف كوس مطولا يدوم سا ناالظشلن ابويرا باح اوزلمك
 نال ءزتس مولوأ ةهيصوحم رل وث رليدعرورظلا عامسيبسر ايعشتراجل لبا فام ابلا انه دزمملا اوت عج وسام للا انهداراصر
 ذل لوك ةرجادرإك عوج ريس دىريس نيل اقانعملا ررسملا هل لايؤتسالا
 ف نان مزيل صو اور ال ءانسالاك عا نست
 0 عاجلا ريل ةزصضلاءا زوما ءركنل ال احنا ارب | مونل ادي جردرتخلا وه
 تي ليلو ةربازل !لوصح لع رابجال انشا ىلا ا ايزج احم ركا الشتم نزح هريأش
 رؤب.طتلو مولا هز اح رل وت لجو :لردعرب لوح اكذضمح .ةرككر | زير جح وندم |
 رلوع ٠ احبرأك مزهما ذا كتل اتضدنال َىانؤيل الا ل محا نعل زوصل اهنلا الانا د |« 3 لإ نرحل صو ال ان ئاوحو ام مز زر تاعتئ الفرسإ أك ىف انخ ا زيايرج ام زل ١ «انتما دن لاح اب اضي | ستيب أي اربح امه زهت مرش ناذ
 دام اغار وممحل الع حا جرءوزجلا يش ان او اسال انررلمعلا مدس ملاغاو أ موازحاول ذا
 لاخلا :نطحلا ةرنملا نال ريما ناعتم عجب لاف اذا 2 !يئمدوعدا مل وت بابللا
 للصمت انيايرجاو رولا روبج اارثبملا ذا هريعوهدوزجال اب هدد ال عوعد لييملاو لك رمد ماعلا نيب اصنلل ل انملا رص ف نا ؤبد طرح املا رجي ال دالكوتم هربع ما لع درت افرتلا لعمر فت متلي ىزل ازباب صم دارملاور ورجل ايراجلا نامت
 ىجلالين ناك انزيوج ماى! يف د مكرمو تسمم مف دج 1
 حالك هزكرم ةرتتنسمل دالاجلا] حال !ناإ ناجل ءىنجال ان . |مقل |ادوحد زخات لوسغم ارو هرج نحأت و طدنبم جاو صقل ذن اهورومملا ن وكي نانخأت



 || قايل ذزؤ رزلا عنأندنوقونمه ةزهال اد رهد سن لوم مزسد لع ةيزح ثلا
 | واوا نافل ناشم عمال ربما ل ليف دي الاقل( تن
 (يلتمول لع ملوك م َقلسأع ارزبملاب واصتمرل اىبحررنصرعو ريملا
 ' 0 ةصالا ةندالتلا نبط إل مل وم نلالعخانلاو ةزا!طلخس زن ثكرع ماككابب
 ظ 0 !ننييرمنل تينا. يببجزيع طم ملوك اب ا لش تهزم لك ىلع ناب ةزهلط ثيرش نا ىئرالا
 ١ 22 ييجنيعطمطرماطللا قاطع ءةرذت كب اموالالحا كباحا _.؟سروم ةردصركالا
 ..ياؤيرهتتس: الاد الاحزل وعلب ثاذو عرس ملوع ركل عاق
 هشيم اروإ رجا الو املك ملط نانويلذرلعا امد ةشحا امان يح زسح ساقي
 فهلا ؛ضنذل اواورل ارك نيل وليلد البفزملا ىال اهكضقننال اقل ةروصلا ىكل نار يزال

 لاول مع نامل ' مدلل ةز امان ايزل مادا او مثوك نامملاها:فيظم ايدل
 رام ارعابملا ةشملا نول جرب النا ةردرهخ هذه ار اطخ منزملا قب اللا ع
 كراون امال ابو ىنلتلاذ جوك اعاذ 2 دوز نيم اطر رقلكر انعاش ئارقلا
 فاه انفدوازلوعل نزور مؤو احا هطرف رتل ذر قصر نعرض نيل كالا نكلاذم
 تاللادب»ل و املا رسقدار ا طعسل وأول يذاكنيننيل ال احدا ةروصر مال شام ةجاح
 نزالباو سدد ءاقوزك بود مل رعث رلعيلوارعتملخز وصي لظل او -ظرما هنا
 ملا فوز اولا دوزحل لعل! ينم عز اد هر انا هنود ان[ يخب ل دال لج ىكوملا نامل
 _يدعد مهرواملا لا ءاطع ايهز واول مفل زم مده وسال هال مط ت هزج اد تبهتعنا
 . ”ةالتارالا عانمل الوق عرج, ءلعووعتن ىاثل امض دحلان تارلعبل اري موب سايب ةداززو
 فغئاخاة دلل اوددزل ارنعوهاغاش هائللو ةنس أ لكريطغم ال اييزا دحاح واذ ةنس

 0 + اتلزوور فال غموم ناذكإاو ئلذع كالا زعل ءاهتاوانرز عا نييوكؤل الام
 0 وكلا ةرهإلا لصلاة ئا عوطتغتستب لوك بدلا كرا ضيزلا لوقف
 اراض يلعن اكل. اىل او ج ستتم نااود|ءامزال ةنذ لج وأ وأن نوكيال رح
 00 00اهناوشلاانه[عاخوم لوم لاذ زعلت د ءارشملاب يم دلركالو ينل ةوالتاوهد
 0 متلاربو رلوع اًمشنم نيزك ييرلو دارت سرع مخ ابشململاذابلا عا تجويع كارب
 ١ (ماناو اهمكودض لاوس هازيتب او لام ومد لاتيلالمتلاؤاهتيلازم نابنمزعا كوخ
 ”١ لح ندخل زعنامال داوهو منه عليا عدا ينل زعيم يتسم نطانلا نوكرظنل جام
 ٠ النه زغلمرانارس ا رشالؤمذف ملورؤو نوال لوم اظؤزمرزعد زا ةائسملانا
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 مرماه رب توا ارزملا دن داسوج دو (نلن لاا ذ ناك ناو هريس دس مشل اباوج نما مرام انما ئارإ , 300 اورو 2
 نيل ادري ذا عه يول طشلث لازم الجدى ال نج ظنا مال رب رمل اذنبل ا ذذح
 مار صملاةعزوع هزمت ذذح مغ هايج ربص اق لبمجربص لص افزتوملانطومل
 بسلا (هلميشس ايل لف لحاوبج واو وشل او ماودل اديفيل مراة صدل ازعل دع
 ورايق رللبل افدزجلاتااعءابدو !زيهبصك رل وم :لصالا ذل اكل رجم ةبعزلاال اهل لحاف
 انوجولرترملا اف تنير وس قلو لوطملا لفض اندم اجرح ]كو عريعر مش! جب صريدشنل اريحا
 هيلا اه[ حا روصؤدهرمملا مالك املك بنس ميرا. ملوك اهيزعونركتلاف ةرهكذم
 مل اراك ئيس و انماونع ندنمسول اذ بزعال اناهاع نول اذ اسكان اخ نم ح ادم
 حلفا نجدجولذ ماتم دمأقف هريحزع دلع ل تنغاوانزنبمو مو قبال الا ةسارعال لد
 ديد ل ازملد هرخافو بازل! اهلاتض قل سسملا هن هز هلي دعا سولت لهل نما هي
 تيبؤ اهراصنخ انكي ايبا ةجرإ رة جنون وسل ال للزب نرمس عيذونانكأ طةلرأشا
 >نرزمل اذالل وكذا دارثملا هه عىل الحلا نايب عهيرتمل اهندياف ةضيصقفا عازار حادربع اننمال ملوث ناكملا ذلح ا"رعبانر وو ئدعساءاؤزح امو هر صاد
 اول دج مقل سال اذا طع فمع .رك امورنا ةجاهدلاذر ضال عال لدتا
 110100001 هد وسلا مسالا زعجب تيهرتلاح ءاعر نش شجا ل ةماماشناف ؟-لان نيلعتل الع هذه لوا تلخد ايردو:همل ا ذاق والا دوجوب اثم عانتم | طدرل يل ريمس نازل مجع زلخنلا رول ءانتما لع ةلالا مل وق ةوتضلاوداهزإرد وربه ذ موهد أع. > وزع دلع
 جون ل رمال 3.كاذدبلاهانعسو ندز ايل اأبلا نافل .: نفل رنزمال اذلمل
 الاون امال انجل جدقمنيال :.انكرل رانا. (يقنلا كحق نا ةعرعل نجر زيداني | نخل يداغبلا
 رضإل وانس وعر |قلطمتلحلا ,راتملع انحلت ىيبوعلا دزرم مما ناكاب بيج نو زارا ارابعلا فل ذ معقل دال اييرصومبلا اد ناد تسل رجلا سدرماد
 يا ةىحأ نر نرك رز لم سو يضل دمر تاداسل ازعل [ا اع مدونات
 اا كك ةأييحلادداقبلإب 0 والمال لع
 الطعون ريل اسولاو هال ع زصول اور اوزل اذد زجر ديمهوهنؤلطم لومطم رند سون هودثو ناشي عيكرد | تلوح مول ؤدو را لع ةسينذل
 الج قوس اوكذت أب لنك ذ نمل او محا ول تربو دلحف معئالع كرم او اهرمتأخلا
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 ,رصلانءلجوو بر ضعي زج املا هالح اهاع م يرما سار نارلق تمت ميقحمو نعلق
 . مو نمل عن ص ويباع او مل وت لعاذ خا ميش اسال انتر اة روش ملاضيلم |
 ثوزكر اكتمال ذاك املا رهو مضح لفنبواكر يل وهو ني لازم رحلا ئاننل ضد دعم
 لال ناكل نال خلا خواطت أنما يشر رز اه ضد نحنا هابل توك نانا ف
 هررس ويا رسما لب جا درع 2 ئزولا منو لاهال انكبلانملا ناييابعو هش
 العبد زوجي رنإ يو مالل اند اك ظنمل | لوق دس وجول !طانل زن مالك نوئومشق اذان

 اندارلامازناماد ملوما رجل يلحلا ماخالاد كيل عزب د أ عير رؤملا ارنب الع زلخ اد
 قوتسأة سارعو مل وم اهدوبنا ملعب حث دل اما اك ذعاط زم احلا طع ضف
 دال انرهعرّولورثمو هوامحاد هواضما هتدار عر ادا ا كترتد ادعو ص واع
 ٍ ىيوضاءرلعو مسن زل اوهو لومتل !طكررصمل امالط زم دأبعملا درجون ىلا هعالك و
 تيوداع داود ها رديع نوكدرد د طخ ةروصال مهو ةىص) ءاضلل ردصملا زفأنمازع س١
 . هيو طلوفن نزح اوح اثالاءازوعانم اوت ليملا نانو سعماتمتااسا
 تاور طولا طش و هنا وعود اذه سور أل الونش نانا واذأ ل ضال
 !نرتعا ٠] كلل ودرج غنا بوس ول ودلك مانا اجي دا عت ريم طغلدس وريلعالالملا
 دوك ل زجلاب انشعاا مولا نعجر أح هتيم مال مدان !زمرلعال ول دهربتملار يي تادمتو

 "دولار غ نمو ما روحا اوبل لاب أمفد انها ن اي اطا ننفو هييانلاطحددأاتسال ا نير .
 ريل( ذ دوك ١ طربال هاصل عملا باب اضيلب ا يهجر ملا غضوم ظيبجاول نال طش الهارد
 00 منموم ارك نب (نيعتم ضال ن أف نلضتالر د |ردوعش الح منصوملا تئاذؤ وكل
 تسيل اواولا ؤواًصاخان وت ناكأ ذاال واب نما لًسرنملل ل انيانكو امس سارب عزمت
 ' اللات (ذارئملازا هدوجدى ١نتبماوخجاع رل ود اًممؤكاجو عورب زو سبملاو مشن

 أف لواطملد دوجولا درجموهد لود عوانجال ةتاوهاةلاعمم انوك ل زوق ادب قام ١
 . لماؤوا ردح ارحد مانت رماحلا نوكلاوهر را وؤض انعواخنالؤل اذماعل (لاهال نم
 - رك الاوان د وهل حزم ططعرحنال ول اذ ديضأو قلل ولان رري ملزما
 ةدجوا ناب رين ئالسم الو لاقي او وتمص خلا توكل )| جاومحداد الولدعبعا
 وللتش رعبا تاهت ز ماو نيه اش بييرال كارلا "يهين رعولشناف ملر#
 تاي! لشد ل وع امان ودا نه ءاناطم وكرم نب ٠ تا!مؤجبع هزم ورماخرمأن ةرزمملا ةسسلا أنشر نلعملا ةريشلا ارأودرارملا نشل ارتب ا |
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 د زول ابيع هر و ءا هاول اب د ورمم تن اكو ومس زن ىسا ةلوجو | اعد انعم وا اسم أهدراغت واهس ١

 انها ازوميره وارسم انزبملا لوك نإب رل_وه كلذ زعس مسنات العلل نب علرسلا
 0 و ماحس ماعلا 7
 ابوس دنيا هذ ىتحيزتننسالا مم عاجلا بيلو اعسالالعرشلا وس : ل عم لقوا ماش لعكزي
 لرامز اكونع ىدانمل ان اكل اخد نوبي رهو اىأقال ا يب نبمراملاموسملا ذا لهمل | من ميكر لرجال
 نوكياه اوال نعل حلا زين ا دييجو عنملا طم مع اوزيارجلا عا ظن او فْلَبلا انحا ياقلبي

 لال اموهرونجل زم وسا ذر اهوا ايطشمؤالءاع رل وك عتق اكرم شذ حي فذحسب .
 ل رمنمو العافدبوكو اكعاضرب زن ماش وكيؤمملا و الاءاخ وكول كالو ضعرفملا نوكم وأشد
 ةشلا)ذانهال اندارملاذذا :وكمتإل امم كيمنملاو لع اند الا 'ردانمال ان ار تبل ني اذ نبا ضنوخح
 دال اى قرض روكزم اطباشل لع در واو ضاشا هد اهيأذ | هرعريرسزموع اشيا لمتجو
 ذافثتذأ ملوث ريوضمل نوكيالو ل اي زم:دالل اخلمحاص نمل وصمم ان أذ
 !ذاضاةروكدملا) الح اص ضم لءاعيرضمولاتوأضه اوّيبملا نوكب و اىزموكتملامدسملاجلا
 تارك طخاربرؤئلاوو رجل دع مير صم اما نوكب اعبطخاا رل_وك ميج كد الكازععب
 تي ولخيبل اذ اضيأ معجب نا قءورضل نمش العماد اض الجالس اوك اب هاير يزن ادريمالا
 ائياقريال ا دوكن امزليطخو ا اذ وزحرزوب مزمجتو سرر ملل د أه لييرز يال د هددغت
 . اءآيلاو نوكير بحر ترض ئذلل ابق اعأق ناكا د! ابيطخ دريمالانولد اخ اي دتشلاو . فك نقورلاوز ملا نيد طجال اويضلاو الار وكيرهد اهرب زر ذو ورم ةركن اهو
 ن اكسل رش ءاوس# مرق زويد ل وق ىوكذلاطوصولاىارد اعل اوه ميثم
 لو مجمل اذ ازال تو زيسإرحاط عشا سلا لعو تارة ددمل
 راما ف ريساسوتو ريل ون امرت نيملا ن ك1 ذا زول شو ع عهدك اسّكلا
 «مرمل نيب عنملا مدمر( دن اجا او ابك أرمي زي مويع | سكل او نوما
 نزح دكا منخمل | لم عزحو رل وت اشر ى |رلش لع . لهدف نزحوا نامل ا لون عز 1 !اعام نه :قيوسلا انوثه فموي وجي الو هلوصو صل نيد اء حسوفال لا وق لالعو عيب
 هزم لكن اح ابحاصو الحاير مل مرقرل املأ كلج اهرنمو ٍلماعردسلا نوكب
 لول لهزاملائطاملاةرب 'رزالاحاي از خامياناربرو:ةصوعجملازع تراخل قيال اق .٠"
 ف الماعن اكأ ذا اه ناكتردسملا زلم ارم الزجل ازعل اهل زهد لوز صو هد ديت
 .نزللا سرس دالك مجلة ريم لود روك بحل و مج عشرفاف رسل هت ىنتملا



 لما صور اود ارددشز الد لأحالر زن | هون ف ذهإ ل عنوكسل ل عت ونصوب
 52 [نولم ربحا اهلا ناو هعمل جوال روف رزين سنو ان 78

 . قفل يضل يي دارل الا دارم مم اوه ار هوبلو ةدذل!برمااذصوؤمم ادوكو
 ورم ازال فتق و ىززا ان أهزل اب بينعل اريرترت دارماليدارم !قفمل اوه انهريلد تاعاللاب .٠

 فروع ام>توكد ا اح اص ناكن او اربد ذس تال ظني شل الاسم د نافل نأ عملات
 نايا جال الوتد عدل امنا النمر تو نب نع ينص نما احرنوكل لج داصل مسالا

| 

 "دلل يرانا اكزددتا دل دؤلاو اطعجم )كح و [رربو ايل
 اذاريزقزضض ذأ ة دوز دنبمر جلى ضصربح ماعلا مقرل اول |ططضما) ذاو . دازكو هو ا اببحا ىلدالا هر ونملا ةلاخلا قرت وجال زنارح ل :مذظمو اع وقرم
 اناأنماضارع عفرا ا ةّمخالاز وجوز ارسترس لاح زز او 4 اتوجورب رياض
 كامب اهذض اود اةريمال انوكيد أن اكان طخ اون كيوان اكسال وسول اممم

 ىقوهد توكناهل ن ارعإل اتاؤصزع نا معطخا افاضا صرحا نانايريضل اكد ٠
 بطخازع نايعال ام اعصم لالا هت اعمر اقير ابحال ا تاثل او وك يوان
 ريفا 3 لعلم احلال اذ انمي اهزهج |ينمقنل ألمع انال ىف امل زم دنا عزتوكي أم
 احلال جوك هانم ملارملا 2دأهز> ايت رضمن الحبال واب ايىاب قف دو خل يملا
 .٠ اهرانجل ا لع مرل ان اكثيحير نرد ىكل ان عزو ا اييالذ ف يضح ار ابتعأب
 دال نالذاجمد مون ناو ةرعل اردذمملاو منملاوجو انو طع انخإل امجد
 قتكلعمارملا ]ب هاثموبسز ايل ادني الود صخغق عامل ! طرشي الدرع الا

 لاكلزحالص مهبعنلاا نيييجوزءوؤوزشبو ذاشض مل وك ريما” ق العلا
 راطسملاومل اريل اجياح اما او رمدهملا ومس يؤهن متسمملل ال اتبوكو رباح
 نايل اريلاحملا !وكجسن ا رهدال حلا يسمح روم ار ارم احلا ناعها/ هوبحلاو
 0 ل ل! ضانمملا
 ىضنو حبولاب اودارا مر اهاظلا ةيمملاو امنت رس نأب ديزح اصل |وممذ
 لحي ميل اسمو اول اف ا اير وءعسل لفنل !ئمم السد ابثم انره اضل قسم اذه
 . هنلذوعدا عنامل تامواعتبو !ن اة ولكل هينهو لهررلكؤمملا و تطحل |
 ””اهملا اهراع يكن ال ناب.دبح اصل اؤ ةكرصل ا ىاو|ولا ةئصتحتملارلوضو
 هنود أاهرغ نم الذيد اول ابانع حتوم اونملاو ةييطإر ةشييعب نوهت

 | لوالا

 3 . جيسي

 ع يفي دوسي حجو رجوع وع بح يب حا” ا
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 انوزحم نوكيد تف دوج و موههو (ةلاطم أبوك م ربحا فوك ا وكي كا ل الان
 , تايب زيش لو ايجار عزم ا توكيل نايباذهربج اتسم داس وهو ملوت
 الرازص احوهد تذل تينجل ادكو ثلا ثيل ادم احمل 030 بكت زملار عر
 ىَرال انامزلا ضف باس لاحلاناليلعَو اقاذاو ا ذا اوهىذل ا ريرط
 يهتادذطس وراح ا ىلع مااغ اذ موك: امريىل اجابه رمد ليد اجيمصن ١
 فرطلاو سوت فزملان ا هرزع نود ظلار نرجو موعي اقم
 مهرجان أمل اوشرحانه نمل الن اوملا" رود ن أمال او مّقملا
 ” عشانود نأمل !رشافل اي ”قبدح تصيد ث رجلان أ كررغولعاو
 هضوعماءضواجرش مدلكلا نال نابزلاطدرططم [ذاو ناإْتمْحَت
 م1 وم اياك بوكمذا طرتس,و برز مسيزم ١ انعأ قوه زال طش سم
 لانا هايد تيبرمسل رون مل هوم نىك ايات ثاكأذا صاح لصالاو
 نيزسززم حاس دس ايا ل ودار ىرونسمل ١ داتس هل اهداف وبنك
 توكيز |[ 210 اررص الل اذ رح رع اذا مراثلا نابي مم ل هزم تاومد
 تال اههنا كيك رزعافلا هس اريزتت لع اذه اوما مو اء أف لات ردتمل ابا
 فوصخيطدر روك ذم لام انما وو [صدحال حرم رهو | ةنيبف نكمل اذ كوالا
 |ذاو نمل لاف نصل ارب د ع قدي الل اويل جب دلرملاو نسال ادح |
 ليو هذنالاحلاو زمنه حد اك ناو زدمز اللا امن النول رسل اتلاج
 يو ادح [صوصخين مدرب ل اوولع
 ناسزن اصمت نا ذا رو ظل تس نير مسإ وس رز عن اك اذ ادا ناك
 ماذابوم مرا لات [كىاوس جالو |لبمتسملا ن املا صوسنكن اكا ذ ار ئمأملا

 اشيا لاحتاريذ ١١ ذإ ملط ميو نورتنب م دف
 "مر لغال او اول لخادم نس سيل رنج لا #161١ يسال ا لا عومو قاثل ١ مل

 ١ .٠ ملوف نايرعوم وسافشسا حرص الذ لصال اند ؤعإ احلل اب ةدشنلا
 تلإ زئنلذأ اهلا هسيصنمريزملا دوسان رجال دا: لكيغيتسا ةرنوينصو لجلك
 . اضل مقببجند هوم ]كد ادوستم سيل ذا لجيرىلاال الجر لكم لجلك انهبص
 هننبصر مخ ةريركو حر | تعبأ هاو ةرهاظ أوس 'ن عسا: لهر 6 داوم اد
 ىالابملا نكهو يضر لسْرلَم ماعم ]ها اذه يصلك ةدرفنسري [نمل لامجا



1١ 
 الزاب جاو اك اغبابلا انهض زملا |نهذ لهاظل اف زمدل اهافد انه
 ايبالاح زبر بج رفو هلوعنا شال اناواول اب ذئراقملا رمق مدعل تائورقم ,لدبنمو )حر ]ككل از هادم ثردو ماوه تمر رؤ البال اقم اواول ؟دمد نااسنالالا ناريعب يدشم يسم اء ترق ذعاتملا وون نع اوعب

 بجيو ملوص ةىرنصليإو نر انما اضحتسد رع اسلا نا لع تر اثم امارعميي
 دمامراولاّسمأق اذ اًوح مهرسنرال !ناف لكشم اه مهما مو اول | مآيقل
 رئئزل |ناننوزمادل فوهزتمل ااعاوايجا ىف ؤحلاد ب هزيم ترس و
 ثزحلا حراغا وده ل اةو هذسمررس وُ سسلو يلع هعمل او ىو ءم الطب

 كس ىف ادلب ةئعتزعشإب ليشنسا وة ديدي دكا وهل اذ كا ةداقته نوطعملا مايل 207 هذ ا. 2 0 ىلع ءيإد سد قا 4
 توكيذ مرايه وبرضو لنميضب نزقم اجرك ريديشل ان لزيت نأ كل_لور نع بوني و
 6 رعل نمسبترغز فولمعمل | انذح وحرر امضن كليب دحال نال نيزلاح انه يلع الكل ١

 و طرشم الو هرثخ زبادجإ# عريس رسال ن ناورجولا ازهزغ فذجم

 قطبنم مع زلزال عطونا تويووكل ااه رحل كوع هزيم سل اسر |
 اينإلال مريخ, تعبص فرو انهازكترنت تودي ,لمبنم عهزجرلك ق 4 من اكد
 طعورج !وانرح تاكامررارعا عشمار ا الابرة لا قريت نال واول ائحت“ ذوبات
 نعل وماملاو مارملا لين فوملاداو ماولكل 5طن لعق يشب مافمل قضت هرعب ام
 .مالسل او ةراردل اضف مصر رل ع ىو ادريس هاج انج سحرا وظيماا
 ل' ريذلا نمو العاف نال سان محب ديإ نيب اوبل | مل و 3 اولا بأ
 مانراعاتءازحاو لووك ناطونط ورمل او ايش انيحا ماو مل انيجرم مل_وهص دادتمل "  ليسوعضولا ريو الغنل نه نرج نمءارلازوإ بج اشيا كاب ابلانادرب الو مانالا ظ ىلعنيؤنسل الر نيجي لونه او لاب عدس اب طفل دل قاع افصورت الخل عاوفراعمجدطي

 ىلع لمعلا :هننوبال مامح ل جامرم اصنخم | ويم و ةرمجأ وشو ربح ايمدو مسالا ع موه نماخلا :
 تاصوا ماما, لثاع رس وق ومجال اك مالحإلانلظكب ابل ا انهقزكذ اعنالثارخاالا
 (شيضعس رماح اه بانل ١ اذهل امنا ةماحل طور ثمل ازمو ايس أ مؤ اب او اريإطلا ردم ماو يونا ملطبؤن ايساعو ١رسرؤي مؤمن اظهزمبام ملهم ىهظاهمنحا نااكاعتساولو الع

 و



 اجرح ناصحلاك اوهمنضآد اد دعت اذاوحد نري رلؤمل 4 نصاراس مه د ملوك
 لصارَُس رابداعرتم هيلذ هفشرب تيرهزن وممن اكورل وف و بياقح ارحب ٍقرمءاد نهزعجردو هل ووو
 ونمو باشلاكالاملاامررلوقو .تانرملاتاتملا كراس . ةدومليتتت ةوارعلان ارومو
 أسوبا نلوحاناياشالول ومد (لطنمسادبع ع كود طاسوهذادعبا داعربروج
 منا و ىلا, نايت نامت ن الض أنياب [ يح داعو نم ف كد ذ عنمزسنيبوخعل زمر
 توكتنلال نحاس ريىذجل زج كشر مهو مك ذثرعم نرو بومذم ا نابي درو لاح[ ضد
 عب عار نول ؤمشلا ال احبيرعلا اعد فح ]نه ئعس لع ءفرعم زمن اياه سو زجل ا زح عرس زذنمل

 هل عز عب هداصؤسب ادع ابل الاضابارتحلاو جياع اموه جار قودراس
 اناكر راصد احل ارو مدان اب عوزبو ام اخاىزعت لسو رلكسا لص موتير يش س اوأدنعسق هو
 درسا ئاكت دف دعت اّيهتوأولملاو ةروكدمز حال انما ,قياّح او ةركئالادجونإل ذل احيوطنملا
 (ادهتسال الجال ريحان لعيد حو با تس اف غيل د تككجاحو لكجاحت اجام مايو ءاجد
 ر اول هندياوصوام يم ايوساوت اجوبج انوا اطعيفملا. ورب كطجاحت داصرجاحتيب ارزكم د
 مافراسجو معراج ير يرك هلا اذه طيريسنال لجأ م ها«ؤمشتم اكس شاك نمل ها ا رنع
 رظو ةريافل اير بيملاد ةزيمريرملا لعل ضخ لاح لا نال اوجنيزفتم نوكيا نر اجغ لوال لاق

 زج ازعل (قننا لمحو نامشم ءاح ئاررعصما ل.( لع وكن تادعبو ذاع نر ىريم رصتيد إذا هزت

 (ذفنط دب رل وم نيدلاطعوو اق الط از همرجول نايباذهد ب ؤييص يكب لاعل الا ابيب لهما |
 : اقوه فريز نام ونع انابتا فنا نلالثد ل ونلائع|ئالركذام م غطي غاغا ان
 02 ةهدداوللا انم لورق امي لازام ركوش اىاتالاريزيلازاهاوجيال ماى هاوناراع يلرلا رىمم أم

 نوأد هله ا:لازب ومام موه رم املا اعل خربال حزلا و شاه لامعا ّروكذملانا مقدأف مهنا
 ىمامال ومين العن اكو ءابلا ينهون م اال. لوم فاخبذ اك يب شي يدب كبه وهد نيحل ا

 ضانلؤ مائلازيباكرتشم نركب روهؤذح ١اعواضم مانلا لازما يكحازرلاوو ( لازال امام نمكزب
 رع اذهريباكدةزحاو ماتت رو ذا ا.يعر وال اي اتحال اذكر اك نبا زارتخالاازعانه ]اله
 انعم زلرل زل ذيل بنعر ايزع الا ازل ا قزدرنزلا هرمز صمو ملوك ايمو امو اممم ددحاو ىلادعتم

 لاثن الااسرمت يباب زمدال يايا فب هزي ورم قف الاد رغونت ياولدي ورمال مال ديمعب اما
 تابش الان زاس قتل اش ذا العز خان قنلا :لوساوبل ا امئسوئمرا سلا هانمعملون اا :ىلانى ماعلا يئس
 يدلل نيوعزلا ربسملا] اذا ضر رطل الذال نصقان اشم اوذم ل ال ترأس اوربا يور قساعا
 اهعوفركينتسض مان العوز لازاموو ومو لسيزكدوومازعإننلا ذأ وغانا وزلج ازعل
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 همجي لسحب ريوس لسسشسلللا

 00 بصل مسا سوم

 رإتسالتضو امال فنه انئياهه تمن رالا هنهد رلوث لائششالاىالادزلا ةريصمد لوك
 قفشات نم و ,ماوق افرعربملابلاضمالا ديلباتلعافملل ناك ن امري زعيب الن ذنم .لءافل هر يخوت
 .انهلب ايعماضمز ماما مسمن زدل نال تلازالوا يزعل انا دىفاو لفرلون نم ىسيل دالعا
 منال ني رسال نا والاد قعرل الاّ نال اذ دانا ناو ميما للحل :لعنلا اوال نيل صشلاانم
 قدازركَّرل كد ذ وىساهإ و ئتيجموملا ال اير (اذالا ةرهرتع ناجناو هروّيس و ثرطب اهب ذ
 مق ند( رز ذاوبللامرعل لذ ؤح اجا انت ه/ لال اذا لوم تابثالا ةدامال اعمس
 لاك ةنورزعو تباث نال ريكو تلا وجا مئذمللد نؤمل او ماللنمدب كلانا ناكول الد اههمالا
 كاد مادعضولو هزيل !عال تب مدص مام اني تلتف روع ايتيك مْوفا الاي ا مقاس دو
 دسم ارث اله لص هه ذخ ان رح ا نال سن انوي ىو اندم هرغحا ذيعمدلا نيب د ىلاْسْواَو
 ل هذال بجو متالباج عربالو صان الاصو الاعزمي راد مش انين اوضح مث يسشلالا
 ةتالذإتيبوع ليغلا كب اجو .همرا نال و ملوث عرب لومار يؤعطد ول دري هلا وري عطب هامل الدا
 صوم (يسالمّمل و مدته بؤ قدس هاباسى (ةايزممو ةايلإ طيح ا داي اس !ايدلا هريدص
 ايلول نلنا اني طعءاسن يجو مل وق ءايشسؤال بوتسمزلجر عرجالا شنان اع اد
 تانبزل ادب ظزعتبان ائياص معاه ىال بيم مدام حب اجر بصمت مدام طعاك لو *
 فيرا غايجماذد ةدمواابحتم دامو نبامزل اوراق نا خؤنمملا مراكب عرسي اك معان تس اذ
 رزيق مهوبنعتل دعاف ا هل اقءرممل اةواصداذديجوخم حمل رمل ف اج ائانئلص وام ف لخد
 الرونخ او داضا شباك ازدوتحعانهر ذم نامزلانائربتاوشم مي ءانم الكومي بأ هزه
 ناز فؤنل ف تيعنملا [ةتسمناكن أذ نامرلا مس|زعس ويب قوم |مدصملان صاح اوس افي
 رويل انو زلم ب تار قماعيملاهدلكل ةنفاق غل نع نام ب ينل هركذلف فانهال نما واذ
 لقتل ملوث الاماعديظلار كنا لن دال دنع مال ا ىف: ز ماد اه ارتب لوتن نا منش ا الهوم و
 ل 1 دم ل لساتسادم لوم لفانلاعخرر ان اؤاني ولذروكوملا لملعب
 هيملان اذ ملووم انمياامانؤمتسبّماخ سو طرشي ملام ما درزن قانيس وةعان يال
 '  رمنلح موف لكل واّبزاو ناهز. ل وال لجام طقس ملاخ درعد دير ظنوه#بهزيعت و
 انلائعإم مومو ءانهنر تلا متو مب امازكو .ملوق ' ىلا ناكل اضالا هنهاسل اول لاالا
 َينبب و انيدوكملا ميد لع اما و هوي هرديمملازخزحالشممل الغسل الس واع ةرابعل ملا ضرع
 ادمان اش اريثوعد لان فيدال اح ماسض ا مالت ضرما حو ىيمملا بوم ندد ذئيكارش الا
 ربع مادزاب مملاو لاكش الطؤعل الذ ئلماعت اقئثنملا كين ا انه متل أو رعتيرمو ززلاوزع
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 1 انو كل ذ لكشتس ا كيحذ اندل اذ الح ا جريعو ماورل 136135 موديل توني عمرو مس

 ٠ ٠ هاكنالانإطلعزب لاو دم لطم ىرشل امتنع لض اىال نيشلانل ةيجربإل انف
 ' لعتسالا اف اهئاخ اول ازيوو اممم اعين ورتب امووب رك ا6 ارجو فدانا مادئمم
 , لف ل شماجةررع كلن اهي اذ [طنيل ريد أئوهو أمات افرمصت قمن اه ررريمعال يا أنيم
 ل نبال اديجزم هاجت ووعي امل عاني دكا هربخ اهافدرح ا درع و ويعم معئصو مال ءارتبم
 ل قار زوجمسو وم رس وظيإ ن طمزلب مال دال الكشي و طفقرساو | هرج دعس | عوج

 اطسيواهفامياخ رب نب اكام كوت ازكد لمأتبلف طمف مالا درجت زصحمال ةربانل ان ب ىاثل |
 اهنيك شلاوأبمساب عوفرملا يعش و م بيش اراجع دلعاذ و رسل ون اذامونجازعؤعملاو
 اكو زكزبر زيوس طيارفاوص ا|ءاو'ئيتمحامملامجإبل عومرملا ذائمملانع يلا دجالطصا ريس
 مف ريزاهحابخو انانمريل فيلا ذجاعملهت حا ىنالمجوهائاو بمحايل ار بجربل وشما
 ارتب كاشال اهرهلوحدن اهل عاو ذل ضديزدل ماوهأئاو ايهساسل < وقول ان ازم كل نب

 منكر يره ل( دنا لجلا لاول تاديزملا لا اهنباععب سن اا.نحبل امن ول نالوسابجل اذ كخرلعبحلاو
 فحل اها ياللا (مايقل اكول بدو اهءاوش ولج لا أي ام لبس و اهياوعسوت
 ايادي ناكت فاذا نورك لاذد تس امله ىذا نامزن ابريل اد يمت لعل زياش داما و
 .نذنل عوج! زناالا مافي نامع ةوهونم اجاخبب نوكبتلقئاو مبا خزن سم ا ةوتقد
 رولا هركناو ناكدجبنييسسال ا شر /دجيازتوجو نيسزح او اهولع ارن اهو نص عادثبما
 انجز اهنلظخامف نصاتنكى دل ابو او تماشن افنصولف نام ذأ اذ عارسلا
 انعيجتلدا مل وث ايفنعال ناملمزاكإ دونما لعبضد عنمومو ذل او نا كلاود اكؤ نإلع

 . هلسا رعد ننال وأ مزماربرزر كلاي الذ «يلع لت لابي عر نحا ن اق شا شناالو زلط ليج
 ضم ليحل زشباع ىمرل ار( دنتبدامانمسزمنش عام اال هنب) ةوكذملازلحلا ةافاثل
 , نابل زشم كنه نا ذا مار ماك نمهتسزدرايمل ىو امال ميسثيطلا تاردؤلك
 را الال |ذازأح مالم ريم
 زري هتتسالا او طزينل أوس اكريررفنل | مل افربردقمل 1 مزز ناو ملوك ثكزباو ىكأنكت
 كاري لان ادد لال يعل الع ميري نكس نكو ءأر دال الاد نورتمل اوائل طينه
 ريع لع سال انا كم هزم للف ١ اج اك امرؤ مركب ةمدسصل ال اموسالا ا ةوك
 م انيرمنلا عرعالد رمل روك ريم اق الع ارزملاب دس اينما لعافملا منت نم 6
 دوكذمل انؤؤملا ال انه دارل اوخ ازهكو مو تلو وس حانئأذو ةرحاو رغبص م هزل



 ال عاجرح ون اكباءال ارجو انضرحاو مج و دعزسالام مدعوه هزتد اصملاد ثدرفل ا

 *انباءزرلا هئتصرم اهل! سايل ١ن اب تال ذ طارتش |وهىل اللعو طرشما انه نمبر ركنا لاب
 خت ال نانلوصومل امو نم تازه ملا ام ميهرظنو ههبشا امانكذ فهر اعل خبال
 : ئاوو دايس مال انااذ لويد لحد ]فا ملوترحزبشن ا تمني اك ءآوس مل وك هيبيجلااهو ضاكشل ب ود نمولب فوط و نعل ىف ردد! نميالكك نحو ,ب عوطتم نكاطبد خب اونلا هده اميلع
 قدزؤشن اذوب كب كم ؛زبانل 'لوتدن ابحوب] هدو كام نامل تم امانك] منت ناكأ د
 .امهومأق | مارال يويعح غدامل منث | |. امال نيل املا ٍرعموتعا و انه م اشاد ضْ ادعزأت و
 , نكاد تملك: لوس امومع ل الاى الع اونل ليي ال ام أقم
 تود «اننم !دارملا لعلذ املاسرب مدوكال ول ل امين !ءررحلل سب زالوا شيال ذ | و :و اهلا ذاوعانتمال الولد مساقنب الثم طفل برعم ما مل_وثل منشن اكابر سم
 «هتبولزإ كلاعإبا لكُم كرم در ددوارد رب وسحا اموحاكونمح و ارسل وت ىلعملا انما
 نايل اهي رْسسالا موز انف لسر اربد ثا يمشل اب الكل ملون مرتب رق ورئنل العب الاكل
 ًاملعةدايز اهوفنملا هرسيلو مادي اعلخرت امطرشم العاو سارتبال امزل عنرما لا ماديدب
 ميلا اإل تدري و اجرح مرثثب ال هزوخو رددها امل نال اريلط اقر طم عرنح نوكالن اق بس
 ناو اهون وكن انا (خاوخ اوي |رثد ماؤادو امدمب امدد اص لعلخرت امليزي نإ ايس
 مل وق ءانبم هرجاب] ل فدو تييررصي نوكد ل وم بقلغتب ا بوش واينمأم
 اله مل وف ئبركذ نوكيا اره جرل ارث در واش ]مرتد ال و وهوهح عروش عموم دأثد
 5 - ةاشف]ءانلا بابو ركذ مى لونمل اولعانلل بصانل ازهمل ! امال امذال او يعبالانعد

 ا ئ + رخال نول صال انافاسممل بابن ىزل اال ى السبل ابان 6 لوم اضئخذ ريال

 2 مندارملاو هانعج ومعي رع درج طس وبل العلو أماه اخبر. ا يا طس 0 ملوك

 ىاللامح وول اهلا ونامزل ||مكطس سد لوحرلا دي مدارملاو انعم بعبرع
 تالوه]هظذأو هرجع هرك د لعل ابر يبن اد لخري بزعال انؤغمل او محال انيبرلوذ

 دايك عجب ضالالع ل ور طوزعدزمال نالوا شو
 >0 وال, حاف نيضوكلاومو نيب مم | بهز موه ولولا
 وسن زم أري اهحر عن ابحون ! ليك ىبيلو معحو مادو طممن,او يلعدوسأه لع
 هل ايسسال نيم ذلجلا ف تزدال دكه امنب اك ايد نياوحلا لع عاجال احن ردزذل علو
 ريزفلا نإ ناكاذا متهزملواقلطم يمل تولخالاوا عمال اريزمل ؟عهار اهلنسّئلا

 ا و ابيت وو وح وعي دعوم رج لا ١
 اوتو بسم
 8 1١
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 انا ذا وللا ناكباب غمس اىرلا نالذ انرو مصعب! عمو هوفنزب زناكوج مسالا

 ىلا جبل ادؤمايخ مودا طجرك اي التسساول رح اداب. اجربو املا داع
 مئاضوانلا تلج اسال وس : عيرصتيبنع لومجو لاعءاوسرييلف ملوح كلذ

 الفرغيرمح دوصتم ان اها ذائرل:نمابجاو ندكي ةراتو رل وق ؟هاظميجرهاسماو [
 7 اناكول ظناد ىلع عسسل اهرنجر الىسإ فطام نهد يرالا اياقر سلوم

 ٍتارال اناكأع اذ اعز ابد امع هريجابد#انل | لعبا دقت ز ميله تالا ةأكاموم ٠

 يشمل ذلسسوط زم ال اف سم هوفيئريي دؤانلا مقنع طزشياني تزيد
 ١ للكؤتي رن علط ريش ١م عنم الع افتال اب ضرلا عّرصو م نايرح ماليا اقلمم
 اد اكلنزمدف ايالزب احريطتؤ انل |ٍطعروتاهاو ءزحلا الرغم مل 2 ئانم ان(

 انهرضملان ابه)رو برعم اع زرمل لقي نكمل ا ارب نيئ اك يرصد ويم ربح او 6

 أيجاضرارلاو مادام اتم ال بجو رل وم ديد مطفالع اةافنازيإح
 برصلاورالجال رل وق عواشملا ليلي دريت يرد صمامندال طانمل ابن لما
 اهيحانعو نا وهىزت اىرصملاو اند د'عانل لعمار وهكذا اريحا مفتسا لهأس

 "وكن إ بجي ناكليول :دالر ملا لجال ل وك لَم اند هدجج امامنال يييمملا ترا ذال
 قاع لذ اهل ذ رمل روث ريترو اظل خ اتي ولعرؤمملا دوع مزل مادل اا هجانم
 طسول | بوجودا ود ارامئارباوجو منك ةءانل العوم ا مديولذاطسولا

 طس بلا ١ تا ٠ انمالا ْ
 جي تا اددار | لا بوجول !قلطمالربخ انها مببسل ان يا انمال ابوجول
 ومن اء هجيج وطح ا ناكرب او رلوث لعاعل انعر نم ارح أذ رزع

 حسنلا لعزل احلا هنهاو الا عيرجح امدقتزم مساملا ام لَم ناذال محلا ناكولد ظ

 انكي لوما ارردش ءانتمال تلد سنك لامي اإل لاق نأب# انلا
 فمما اث امازمل قت شاكف هل وف ىبملاب سال اماجشل اضوح امعاعا
 ديس اك زذأ لمع اذزط نكي تك دنع الغلا اهرب زال
 رلوبل مجار ال ادلع رمل_وف هن كنه او كلزحربب نين اكابنع لبو عوبل ١
 مرفن ماوجزعل ري أرح انهوح طبل ةرهأم ميكو لجول راو فو [يبج
 لأم ا ملوت نلا انيطوتسأ ملا ميال ءلجوهدرزحا

 لا يتق ىلا يصاب ةيلعالا وع مكونا هلم ةدعاقلا لوا نان ل امن 15 سيمبل نم | حرعو (نودجو او ىسر نول اعسن ليشمل ١ يشي



١ 

 مشل هال زرج زحو باوند دذتب ذ ذوبلوعل ا 0
 عيش الوم مدن مرت الفمبنيل اامافليلدب ماس هدول مدع أن

 رذث شما اغاما لارين مماوجُت رلوت لعن نيبال امو غرقت زباح مدع 5
 2201011 مل ود جالا( وزدل ري يصلوا كورا الب رما ”“ ”فيعض اعل مم هال الا
 ملانىا خلاكل امدسرل نوكيمل د الدو مدن لوول

 طال طلحلا عونرموهوع مشل ال نض انال عل ا طعأئنيم ايولفس مول
 000 ارزخم ا انهاع مانت كراشالا الات أك ةريخ افورصموسلو
 نينا اة هشاؤلطاش روق زمرلا ادت ريمامدلا رلاق ايىنل ائمسْم اهنا
 ردا اذع اهطعرهدقترنرجيال اذ مل د ىفحال سا  راوع ندب كا نكرمال
 توزيجرنكاو ناجل رمال دله لاتنا الام مهم + هءاو ىف الأخ | كح
 يايا ددطلاو تسد ايمو ةدعاقلا كال طوعا اب ا ظناكاذ ومس متت
 نبل يرانا مولاي وماهر هنطلا فل لك اذن ْش تاواذوخ ابونا ناعتال الاف الجنه شا
 نارتو م مانازلدا 0 هو 5 ادراجلا يبدو نافذا فيع
 دق ناع و ةرع ةرع انلاكلت أم ل دال ان 2 ماهي تري 0

 ال اييطاشلاورقاك لازحدل ل موصل 0
 ' لا مل وف لسنلا ىزلو مادخمت ذ (رعاع ىيزلصد رل وم ملزم

 جاويش اغمت مدعاع عاجإلا جيبو مذالثخا
 كير م نيتاالا نايا مناخ اود دسلا "ا زاعيعنااذ
 اهني د تم انه هالخال امل اةوكذلا لو نائما لع مليال اياد يمي
 ْ تافناماموجال ءلوترزع عيا «.نؤوانع انه هلئن دان دانك ل بوتين !ءلعلاضنا
 ذوجعالو ىلع منقي ال ىصملا| ؤرملا ءلصل ويعم نال 6 افامادأ أماعمرتن توب دلك رضكام
 (نلة نارا بع لص نمل مشا ىر .سلاؤرحلانااثلخنا بوئملا اعمادو مهو
 ىركين| ننؤض ما دؤرصت مرعب انلكن اخ روسعي ار اينخاوه الاماع نكي ملا قلبهم

 انشلاةش اح ا ات امطق ا ايس انلخن ربل ىذل انالح ان

 ا

 طسومللب يح ف ىلع اى رل وم مايا عا
 . ركل نال ل / نوكنا زل لوم 0
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 انو نمله زمانه /لمشلا ئث اذاو. ملهم هرم ه|سيمقت 2لمأت يلف ايئباو
 ردوا لشعاانهول عرب الواؤنس (ميوت ليو طؤش لعل ذسد اه وكن | نيب كلذ الو
 وي ادالالن آل انما طسوتن ىكيهو اني ان اهيديشد كيال مزسماارلزنال انس مسا
 عمت هريدي و شيد اخيابوغرلاؤ نكاورف اخوته طسون ال شه لوف موعد رار تونن
 ايارسلااانإ نال اذن انوكتن إو ضداملا) ان وطويسل الع ىرجو ناو الو راك اهربع اه
 اذ اكو ئزمل اق د هرزعأ [.ماركتلإذ قلطالن لك امزب اقلط اوالرلقال |هتسان او قلعت
 اع (يسؤمل انلطمررسلا ايران الؤ !زيللخاو نيزمبلا عام انصر رسل ا هلام
 ىدارح الولحررسلا ايلف ١ اج ردم تضدن) لمقو داز هلب ءاجد ْنامنت / ناوكلوهلاو

 (ن تنمو لغم وام زيا لل |نيبو اهبجن رطسيونال لوك يعل أوه لنه لذ الا دردسلا
 تريزا نيلغملا قفردالمأ مؤان رجم اف ميلف اذوه اغا حابس هييثنمل او نجي متلاو
 .ميملاد اج اقاموحملازامؤ طسوت زوج (نتل ام اكالواىثلا مناع اطيرمشم |
 ميسون مئجلاذ بابل ! لنه رلوح د لي ييفنلان اكاماماو ىلجاشلا لا قدوم كاك
 انام اخيبل انهو دحأول ايش ام امال مالوبل انيمي هطسسرنللارزع عيد انجل اف
 مدر لن دارا وام | عع اعراخ اميري زمللازب اعاذال لاهم ا يوافق !نورحرباسو ماع
 هللا! نط ال ول عنخ الرسل اند حالو طزحزوعال نان مزحتالوا كل هدرغ جف ملوك
 نيمو دال مددعلانم اضوع هدنمرءاص ملفؤرالل اماو لع نما هش زن الفرسالا اما انكر نايحوب
 قمل ازلو ةر هزل لنزول ذاءفزجرطوجيالن مزعالازدب ز عت وكالارانوكالش ماعلا ذ ١
 ولو انا اهريحدزهثيتماع رك سان أ نبل |سل ةيون قرانا مزبا صفو اراصنخا مزز احا
 هدكربلادزييواوأ ردريرغح نالرؤير يجر اذ هرلاذ اها ذذح شموع لطفيال دال ا.يشس اني الب
 نام. (يشتس ذاج ناكأ لاو راولاب حاشد | ارسل بن اربح ل اذهو هلع جيل دامت نوح سبر ذاو
 ملوك الوادرعا ناكاوسوا (ئلطم لوك ثالثئاتالاح ملف نإبرعوهدىنمانوع شيلاحلا
 الالم ال ءاوزنملا وتركز ةرمب اكنمنعن عال اربع مهل خر ىار الالم عالاوع الاف
 م[محرالامامبسلا اذ زراف كل نكر وعلا تأ كن صوبال نالروملا عجن رععر رم نين ررعملان أو
 انهن يعاني |ى نود اعروملابرابدمالا ينفك ببنص رلاو ولامن اال موق اوجن الا فاولاةناالا
 ”اترمامزإ حلك هردويد مشع لوك يابسة غع اطالب اب زضحلا ةرظلازعرذرملار ايزال يا مزإ هزباجا امد
 ىف رةرلطا ليل نارتح اال ايذا ناون أبوجا هريزيشو افيرن ايوتسا واكرر الالب امو سا سحر اذ أي

00 

 أ !ةطعولخعال ءطسؤنالر لوق عم مادأب تنم الغمل | انه مل ةيببشنن ا لمن كلذ نمو

- 

 ااا



 000 نيفزرايردو ناو كانو وةركدل انس مالذ زذرسرادوخبؤ لد يرسمل فرحا سان !زم طرا سلا زجل
 زي رلالخاعل ب لتر دممس دي دتمان مو اهانه ددصم وق ءؤيجبالا/ر علا لحؤ اكد يشل ناعم
 سجلنا لوح جرم نصى نطل رمل زنصلا العن انهي رح مر لص م نيب الجاذاأ امهضو ٠
 شاشبال نسوا موك ا درواو اذه ربزباوجاطيلو ولا ادم ع متلفسول انتم نال روصو راج ا نريمعل |اينرمت وبن
 . ل يملا نان دج منام عمال زك جؤ نوكبالاذاج لييجاو الزلم نرسل هنسودإلا مسا مفر يعل الزمن
 .ازبنما لس ةذاطال نمل وذ امنا رصلا ناسالكزملماو هدوجر و اطرشال نشل انما غم
 ظ نيو ول زها ذالوتيا مدمر: زن اشعز امل اور اذه امرتئال نمر حا صلت وايل  ةب امثب ةاعو اريزع
 , للفرشإج ول لعنان رل | ونكبانرلل الخرم الزاب لس إع ن الا ذ اعذول هاشم ناشي مرمواف
 يمال الا زول [عدحمل شا. لعلببجور يرسل اذال انس (دلغل اركز اال يدوس دابا نو
 ثازاهرمل كيملام رمل وت ثايب اجبر الا دوجول او نر حام ادانتس اذ داخل نيد رعت انكي رجا
 ذيل ارنا هز ادرك انعز كل اذني ءؤسلملا مبلل نايل ليسوا نيتركذ اس ءلضنا ةءاشا مسا اظرحانأك
 الا ناكل (رلخجناواناكزسحالاهةرسسم ةركل اذامأ ذا اما واجياتربرناكوغإ/ انللحل ناد رأوت سلمت وورغ يطب نون اكد ونورا طك لالا انك ملت اهيذ درع لول نام ورتدل خاب ينال -.قفافقراا وردك ناد رلوت !نانااط انبلاب او دان” سماع لع هيبشل لوح قات لفارس رز زارنا ال: قلتي الو اذان اه رت رعود هاب متين البل ان فالقول

 ٠ كيلاتيلاو اعادول ال نهنقومئيالد )وبك ةردرملا قآل سسكال و ملوك لطم الا اه تاما واحلاد
 * لاو لع افوياو اد نلعتم ملل دانكن تررق ناح دبا عترمو نكت ثار ذب مل نك هزماعزبا ةزذ اماد
 | ناكل >زلجلاو ةرثح ار ادتيم طيناو ةصتل ل يزم امسأو طم ان اهئرمرق ولحن ايفو اذنك يان
 . كاران هود اهربح ل جدناو ايسا ربان وك عاجلا زبون اماو ف وزجف رخو | رب لعد ارو ارح حلو انوعا
 . ين مره نيم ائاذكملاتسمسخترذ ةركل نابل زدعا ووسالا طفرملا ين انللخا اذ ارق اومساللا
 ب ناو اشسناكذا اعاهجرم مخرب اري يؤقومل وتد اربرعاشلا انكيل قدر تو نزور طاع
 ليز هالا يامن و. ملوق يرضخ ناكت الضلع مة ناكدزعزوجتولذ محم افصوإع روق بلقل نع
 يرسل يارد ام الاهم اهريخن وكاد أدم مرنم انوا مطحن زعل انشال اجو عرين ادينن جرا
 (ولاوهدبنش نبا ماو ل عرهأش منماره بلف اشكال حاص عري ناوراصؤحب ثايب املو هريع و
 «(عاباما موق لبلاب عوللبانلانالباقلا عيت بل ازهذ تحض اال "هن ليت رالاب نوكذت
 . ملوق اننلاح امرا عىزجلا نص طا رمل | ه طرا :نروزم شن ! دا وأنعم ناذ ايلعرب سراصوططمراوعلا
 لول ايس نحلالوضمح وافر خنيطلار اصوك جرس! طبقح ملا انضم المال اذوكنرهزياحلاو
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 اربرنراصوخناكمولا ناكتْنمل اقشسالا اشيا نوع 'ئتمحملارئسحْمو اسما رفسن مسالا طا الالام ناس غلا شوي انساًر رن نينانملا
 نردالاسهررتوصابلال مايتم لا يدار اطمدلشمل ون ناك ناس ان لاثثمالا وتعب ز ع رظناو
 الذم موش طلتها بكت رامى اا :جمابهشناهف رلوع لقنلاب هر انشلاملا عامل مدد
 نايعاب الالختسمار ابنع انوه أنا د اي شلسالا» لبا ل ءتح ا ىلا ارفع نينا * مزجت تيب ىددص يأ
 وه نزل رشي ر> اوبر كلما رف هقتحال ايدو ليهم املا متم مل اسهوعبن اكول دارا |. لهم |
 اشيوبامو موف ايدالا ع ىشدعا ه.ع تيبرو ضايع | رلوك لورعمزسل ماللراس
 ةلخذلا مهلك حوا ناررماكراسمؤئسام اذكر ماذ اهو حرب او كلنا امو دامو ل|امرهو
 انو يللا طشس ول ان رنوببن ا4ناو ايط ام ولعن موك اوجاع نون رمبل اهبابلا انه لاشا مي امر
 ناوعل لل اذ قدرتك قالا هأب ايام ذريعزم امام داخ ناكر زجر نارك ذر زيتا افأغلا برر ماملا انيس ناشملاا ةئساح ةروسلا مدلك صوبإم الخ وملؤهو ةرزدمو ا ةرهاظ تب ماشا
 تاكل ناك نال ذو اها من رن مانو ل كول امام عض رز ناك خم نال ارح  قفتهو رم ثول 3 اد ةرباذ ةلشلان ليتفلا لعد جوعا علا جب الذل زرق يشن«
 ديو نلا درك مدل كمل اذاكر بخان اح رصخت ةريدج ةريأد نام ربح ا« رؤس:
 ربطت غد موق رار زءاره اطل اداه ارح او دانا مت مأفرتكع الاثر اهل اربجيعتح د ننملا لو موزون: ااءيع لؤلارملا نونه اكبلصل مولا نمل نول اذ ابخدلا
 الفيس ترو ولام الايد مادوالاطىسب ةّهاتنوكل اوللاعن ا عّرصترلظل شس غسل
 راو انماننوكم بل ينل | رششلل ا هالضنل اضل اخئوهو نابحون لل اخئدابا لان عنو لانش أقات
 نيد يرد رزاتالل ارلاق اهلل وسن نيس ردلالان الخ الجرم ولولرمل از 'ةفلنحم انمار
 انين ولخدل نوجا لذ اهلا هيل للاى وملاو تسل اوو ابملاؤ (عتضيذ دل هيض الامم زيالا
 لسحب اهرشإل رم أنل | ناكريبصخت مرافشر ملا اعذل ادسمانلا ل امد ال | هله نن اكأ ذأن اضياو (مسفبا
 ادار اقرب عرنرملا ل ةيسل لم [.عيب ايون صننملاةيمقاثتن زمان !لاذيزا ال از كه طمانل مادو

 زن ةريإغنا مالو طبال انهن كهل مفرد وميصخخ و لاكش ا ناد 2و هرعر شر اونورماتشش اك ٠ .٠
 ىابمؤ ام 3 مال امنت انا نامزلا نال اهنسح |زو أم وسما و أىدعل يعم
 ديل ةدانرس الل اذاضم اهراحررسدم نق لعاذ ىف ثرملازع دل اد تاكا ذات ة نعال ىف نعوتن لا عرحل غؤمامل ذا يظر ز ماصو أنس زمن اكوحيز رطب ال ى سموم عفان
 6 واموت ماب ضلال والا متسايعل ال انادللاو ثريا هل شالا نة يارس

 ل
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 منطاد رسل وع لطقئلداونم ولعل انما و دلمنالث ل الكي دن [نازرل الوفي اني الد
 رع كرد نكمال امض زامز | لعد دول قاتل !لغعلا هنيه أح زح ثىبإنلَعا نال د ءنل تسال اهدا (نوكب
 مليت للعزل دوكرلول عبارث اضيس عا مطن زيك لش رملا علو يكترلول تلال |ىسرسإ وعما

 . ماابي بمايلع رتل وس احلا رمل اممم اب اهعسبو قليب مد نتعلم اكن نال رك بمدسملاذ
 لوول اموييال هنالرعا انزعرل يلع لدت لول اسد سل ادرحلا] ثاسزل العمل ذل ال دان للءاف
 نين !وينتالا دال اذال نآمزل اعلا هزمووا ثم رعرشل !رقلالد نا عياسلا ثرمل الكيف
 مزصملا ام مزوخأيل [عاط زن بزمو ماد [.جاجنمنا نعال اوأقمل !ىلوإ هال اف رتز اهل اال
 وذل تملا لعل رتملولذ فالس عم رب الار كخا الجم عساس ءريصملارسزفر لاذ [ىماول لم د
 لول ش املا دارملا ضيتجركذو ميه ان دوال نعشق وؤ ابنغري ندخا اممم نوكمن١ مزال كاتنالا
 رمل ف ىظناإ ما فسبؤ اوتخجال وبلد الم لبي ل صال نع هرحلان يملا فشرملا عزل لرد شتا
 لويلالكرتحيلالاث,رردملا (ىيفماهاول احلا ابيع تالثل نايحون كح فنزل !!هقلتب م
 . ةلاعتول اياكشز ناكل اقيع مقياظوؤاريشاهزاحا وربح ابؤظمل [نعاوضوع ممال امل نابث
 .اولعتتال مدلل اناذ انيحو اذ ابي سانلا ناك ان ماوّيدقلعنل يشم ا ريس او ىممل ا

 لح 11

 ى'ذلإ تم توكتملا اضحإ يبو يلع رقم عننبعال لصو | وسوعنيرحري رت
 /40 افي ابسيةوعوم مرتو راوقو ىدش !للط ا شحوم تيل لود دججإلع

 ارجل سعال وو قلب زوجي هاف ارجل إس معا | تزيسل

 5 ول ائلعن ون شق انل |ىكرزعجزوؤلاو نلصو ىرزرفم فركرلفم ربل انهررسم ال يعم

 الئرقملا جينبؤلك هببسو لهلاو !يكذ أهنردسملاريزفن دهس زعل فوه ل محلا نالءاوابحت

 ' طتسااتبو شلال مضت رطل نال ضزطل اف هلويعكا ذ عرتيالوم اكد تورم |(ئسم ملجوسي
 ديو انك(زالطخمومبثءاك ملوق نوت نوطمأك لتمر نإ جي الوم امال خثاذب
  ايعلزوبو انكوعب ىاثذ نارك لسد اعدت اهلا جابو رلاه نانإلعدر نكل ضل |

 1 دز يلمس اواذر اموع م سمْفاراص انارول زغادانوصلا ناك ءلنكا ذ اوبل | تالن

 | لصحإلب مل مس (نال نوب (نركياغالا نادال العلو ىلإ ةانراصن اليسا
 2 را ه.الل وره أ ناك "متر "ولا ل 6 0 ٍ س

 ١ دو ئش الدره ا ناكوك لال ام نعرعسب ةلاثج بخل توناد اهو تثب كلامؤئارعع
 ٠ شاشاةورز زنة اذن ؤرعوذ ناك نارزهمج قوم داذداشلا ناكاذ اوظشدجب
 فدل ا قبس ار هص ردكم اش نانال لكسر رتب يبل او لضرفا نأ
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 كلزب مخ ليدلامزحاو ادوكي ام زيكو ذماذ اريذم دحاوتس | لون سرمسلاو ةدرشبم : الاد مينو ومعب مل وك مولا عاملا ف نمو يكسو! يأ ىقبىنعب ملص لوثمال | رف هاك
 النت الاند ع ت!نلان مل و هردب أمل بل رب هليلوب !لزن مع رلوع لي زرباووص هلا

 زو ماد وعم, اوم قإلابلاب ل شنو نال لزغب هنهيرست ناىنببيالو مولا ٠
 ردوا قي! هذ عاونل !ؤر لغسل ا ارنا واكل به نى ,اوث ىريست ثلمل |
 ريدال اتككفاولاةرعلخو اى الصفن عم ل رم موج لاس ل بهذ ماكعالا
 لان اهايشبو ئيلطت ال اذ اذ ثحت أنل اذ الج كنل عواطم مث ئن اد سلخي القل اذ
 وبأن دادزانطارانلاو ةنز اللاعيذ' اناس ةف و ملقم مدزف هدنمر أى نكي
 نان اما ثوككذا متمكريف م ايؤر طفلغما ءاثلاب ث اثكرا ذ اغار امزب هزيم ما ناببح
 ام رمااركو رعازا قفشاو ماجي اضلثخ | مامتب اكرام نبال رمل اذه اعانثف اوندت
 ؟املإغ ةردامررحار مما نا عمحربد لن از دذ سننلا) اذ و عفن مال [ظناو للا مخب اىهحاقلا
 زنك ريلاىولاوه ولا زتالد سدت يب انج هززجارل اوفو 1 وبودزالخ مواامو رلوُم
 رتلاونلاو سيلورلاوه و (ىيفم لاياليرتنلاو ند زير ؤم ا نارليدانة ربحا اكل لح
 ظ يعول زم اهرجو ل عارم لجإع ليو انجن ئيل ةنلاىزجبإغا لق دع ألا وتيلالار
 يذعارئانلا الوثشيجزم ازهنلاا هزه كلان نت د لوف لاش الف ذخ لج ساونا اع
 ل اهتز ةرحار لك نرغنسخلال انزا ةلمملاو انف ال (ينمييض ةدانؤلا ةواب نل ارب امالا ةلخسشال
 لاةنارززي ىزل اذ ضمد رح وع دل خزحنارالن الفن ل زجل افدلر منوع قالا لوما نجت عناق انيالو طرت يؤب هلو طرتسال ءلجمو اهريعا داش داذ نماتجالركزت
 3 ايلعةدابزل | ىرهوجلا مزه موونلط اورماك نا خادواا ؛طسيونم ,لوق ماشا وتلا قوس نم يجامل نال ناجل اذول واوا | وعملا (ةلال هزم االول ا كار ذ لي ءارذناالو را تس العدول ن انك 2 لمالاو رسال اهربخ ميس ا ةداغأب نامل
 - لاسالا ةشلاعتج دارت النا ورج د اراماسيإ اوت اهرريمت مانجر ويعساز اكملت
 راوق قرا اوول امنوا نواح اشير | ةرو رص مل اًسموسمل از اك طعينن ةرهش لك فا
 اعياد يم زءاطتم ةركومود اربلاذل ميزعاملا اعذلا دوهشال ادى وأ انا تدارس
 لاحم مرا ارك د لاخ اذهلع ايبصو نعل ا زناجإلا و ايبصريملا3 ناكربوكوضاملا
 صان مومن ةرب از ايرلع] ريا أو نم امل انعزل | لعل ال ةديبازل ا تاكنأ
 ثمل فعال الرش | نعت درج اأن نم انزال اع يل الرل ينوي ند ندب زب محلا هير



2 

 وثنهلو اعونرعيطجال و هد ناهزلا الانيا دزمعتدّرحاذ امال ايل مرعكأ زنرحدو

 ناؤروبوزلالرلارانواٍ عناخال رامي ىل !زع اه دركن | ماثالب شلال اة ضرطلاكتيج
 [يتدابرنم اشابرسلر امو اءىلعما اول اند ماركا اانل دارج و ؟بلوت أنيتد!لبلا ع
 أميل انوزاثل ا انتز دونحالا اناناكات رج للامزبا ذا وجل هال ورنعل انيبقزدالو
 اني ران منال ةدايزم تيا ثملادع دريل اىوعد محلب الى زا ص اظل امموراذل ا ذأج اذا
 رئازملا ةريانزلا ناطر جا ناتيجل اان هلع مولحل المل نجت ونملا يرش نكل عش ايا وع
 اهد|ح درب ريم أم مدوتومع ذأاشنس اذ فراع وأو ملوك رظفنح غاملا طش لوفر وبال

 ذوو ملوك ليزيزجاهدوكشن (لضعن لويوخيو ينل ناريمل القرد شسلاىا اهانوإسا
 ملوع ملا رفق ملاذا هراعزم منال ل ضلك كراسلا للهرب إلا أشيا ذاجأ»' لولا
 .(يا/راجلاو داشنرؤلا نهفذحر نانعملا هداطلاثيطا اذا اح تداخل دال اركذ أم قيودالا نا/رماوحركد دومصتملا نال يهز درر نوع نهم لفن لذا أ عن اضم نون
 ٠ يروه مهزجلافعزم رلوق السل |ةرجذ ول اهيخمولادتسالا ةكمضوس كل نزل [ سن
 تزن وك مزال انرزجرن وكام اذ اوؤ اير اهفنر كتر وفيهم ااا ذم اعلنوكنرخ
 م اونمو هذ اركرع زج ارنب نؤلا الر ضزم اهو سوي فزمماوالوماواذونلاداالعاافرح
 (ةئ بى وسوهذ اتاي اذ كتي رشم اون مزج مالها طرمن اقنخجالو لوح ا وتل نزيل اع
 . تاكول ماي توكسل اب مزيل تركن اطر !اهاثزحلاب موال اث ملوك (ناجلايلعلخدناو

 وارسل عونرلابلعنل ا لمت !ايلد خا اوكا زان! ال ملذزحت ل ول اتضح.
 اني انس! اذ اميل مريوم !لهشل اذا مل وت دج لرام طم غسل ا رتمن لاح |
 . يخيرامرمل نير اكؤب اذا لمنلاو كسل ا اهبجواانكد فاننا اة هئدال اىماوملنل ا
 . الاكرزيتزمد كا لوو رعدقول ادارااذاندرل !لعراسملا عاما ووو مانع رج قش ادع

 نلبي يد هزختيررعإل ئكنإلا ذا مل ون بولد ا يعل ىابملال انرعكاذ لاعموذا .
 تبيالمزصل ف لني عيسذ هرم احزمر اهيا تيب رع تساهل ولو مل وع قيط نوج ةارلاترباز ةماسر تربا ةملا كن لويكمو عد رذ ود مماق مضيدماتلاو ميال ادع
 ”ىاالوسإملاءايشالادزن مل وع رك ب وعو نكأ نيننلاذذح » ادت ره اشاد ىيطتساا الاب
 /مثو>ارربلان الكيد و كلب ذو كري رمال لهنا اوما المال اريج لع تلمتس يلا ءانسالا
 كيبراشاز نملاذعب مل وف دهاتلاو ئزملإ ول اهعراشعىارصقانلا ناك ملوك لهتسربع
 هارت وراوف قنرلَوبي ةربارمأ ليج ةدانال ا! تصخو ةريازلا ام ملوك ايزم جطفلنم لاح اننومع

 ظ ةركاو

 0 ور ورعب ةيوووو هوجو وحر ص جر حس دمع :



 ةرازامم اهرجر ساو ابلادقأنلا ناكت وزمان ازعركم ١وسلوم د ناكنحاب ايتام ةزكلو
 ر رجياوراحلا املا ةراسا#/ ترتر لصا رك وف تالوطمل او ةروكرسلاودا ابجقنو ريملاوهزموتسلا
 لذا لاف وملاؤد ذأ مسيكأل فش رس تغرب طف اذا اقوال لعل نزح لعتم
 رئلالوكذموراركل اتناك اعمر اهح أب ينحل /لكإب ماو وع الرذاذ كانوكن ترمي لانج نجا
 نعايبانأمل ثوكو راني ازعد كلا د لامن لع مخزمت وحس زل مزج بمران لوف ذا فذ :لاسؤااذ
 لنمو عنا لك نرجو نزح انما حل ىل ذل اليل ىوناذ ترد روت دوق ل ماكأعم
 دا اومن زي نادر لتنال ضي ال زهري ناموا للعلا زفت اريل
 ىإب امثخالا ةداذال لوم ةحوتشم هذهاما نارع هيبنطللو مهزمؤنملا ف جدد ةروسلم لاك طرسلك

 ن اهراهربو لاو نورد ارجو لوك ملصتيام مدعلز [ىدال شار يمل الشنان ملوق (امهالاو
 نامل اكره بلرعحلك عرتلا ةيلك مد ماو عاملا تجمارزتسسربب ل هضوعال ازين اكنإإع
 لطم زعتر اعنا مكر منيّتلا د دوحوولا قر رمش «[دنمالا »اتم هدد نك ازرع رجول لاهم
 اهيدز زال انا مزرصواكرركزي الزم هل )يصبال ناك هد اييماخ نه انح ل يجا نت |يسقو راوع
 م لو اهرحم انؤاذجدم ةكيحرارلا لع ىباموبملا هيمو نيدجد حد لوفد زع لوطا 9و زوج
 رام اظازعاطراتاكربلم مل رن عال اراتم االول راهم ككل ام تدر الانبا لشال دى ا

 ليت زو عاللط اكد خا انجا اميل وع قلن الزي ك[رط اخ او داعم نادأ ران نانا مال ع ركتملا ٠
 شطموادرش ريت مييوتسحا ذا وال ادرج أر مترا بهز وجاك زمدسمنلا ال ل مدل ايظا مرع زرع كال د
 الاول اجرب ترمرم مل ويك الوالدان تن وسط رير وري ظناك ساداعا د المافن اى اهراذو
 < الط وناوي ملل ل و ردا درطمددسجو هدا زم وكن نافع يمل ايد اضم حام
 معو از اكلت اودا مايل ؤولانالول د نايرعخر احل! ى مان موكل لو طمنم نيش بلاط اتاودال زمام لرش
 امنتنس ناوين يلد ا ميعبوتنلا لعل اشر بيوت نوك ادا ةبلانلايزملازياذ اذ [ذاج اع مااول انها
 عزاكذزجاتلور احولو زيباري ناك بؤر ديار لجأت 2/لزب اهرج امؤل ب واربتج ا احر وئظاانحا
 اريك وخ ئكادج دنس | ومجد و انبدل زال اذ هدر وصالك ذ ونحن! هكا ذذورب اما
 نمر" دطاع و اولا الو واولام اينما ”ؤطاعنك| تسل تلج خلجح ا طط أع واول ارد لوس ككل ئىاسا

 . الا هازنجيوانانممدذجن ماع !نوزكوكلا "مل ىق اءاهياو بلس نللخي النيدرملا [فوعسمرال نوع
 ملوت ندزهاررسو جرن ىلا مراش اورج منوزيتك نإ اةىارح مل مل وتامإلاهلعااقلاعالا
 كرد هرم او نكاد اكدلإلر كو موزججاهدحب اح تيهأن نك |تجمو غثرح اهدسبأو مانالا/ عن ازاي
 80 وؤرماسل ا زمرلا تلدعؤمابالىا نلوهعملا وشد لحل ارهجرل 2ع ى طيلوشمحلا تش داوملارهرملا ةزمابالو ا مينرطلا|



 منوكتنا ٠

 شن هدر واهل مافص انا اظيمذ لو هه هارشسل | رسذلج اداراتبم هدونج و ولرسب (يسا هذان ذحشيح
 اًمإ روع ل اوهنس ناحل طا ذر اوكار
 ورمل ناياعالالد م.انوت يسن راحل نا رعنصلا ارح ئهاملا 'ئيصدالن اذ داعم آخ انه# ناقطذح
 اماوإلكللارسملا ةررصةيرحلا لاجلالا عال سا فزح نسم وط »| ط ورمل ةزكريطأا لبشمالا جن اخ
 ثمل دوار نصل عر وم غر اذ حبو د انه انكر تممالاب هدح جرم ا نحتاج وامس هذاك ذا
 ينام طيور را ةزحربلاذ|نمرتع ارفعي اع ون اكيىا لع ليحل عيجءانج عزاب ذلرزجامل ا
 دايز ورمل |رادأبج مالخ 2 مول نرش زيبا دالابتن الطمأ نللحايرجب جودا عاادي اذا
 روف عننا دما راها زم] أ لهل الق ؛فأملا ناكاضاو لسرشل ايلا جريحا دا جدأ |ئملا ناكر لع
 تناله مندك اما لة رافع قال نعاضوس عرسك مهطملا نراعال نيم امّل الاف ا نسكذ ايا ملوت ميزات عزيلاولدالارتونحل ا[ بام مولملان ناهي :منميم انا ةضوزمل عالار ةرون اذركلد لاوس 4 نر 7 قضم اهنكول انزل ورا ونس الا ليل ذةمانل ان اكئرال ل فاذاورح ناك اريل :ارثح ىاناقذا
 *نلوربازأهز|ه اطيل اذاربل دل هيلا امال دو أقللالاقتتلطنا (قلطسعشلا امارنوجيإل هةدياأم تناك
 نيزاماد فرل واو اما 'هريإط ام ةركوس ايس ةادا اه طرخم اوهأ .منونمال ةريقمل اطل .بانال وزيطر شمل اذ |
 مايسملاكنم ينلاو كنكب السل نكرر اؤكد رن لقسم امداد باز ديكر شمال او
 شالك ,لوع كوادر الانا 'ناو وخلل نءال يا دؤس الهر يعرض نعش المالاو
 .. للا زلالدان دنع طوضاببا جرن زوما عونا عديل نهررلاذزماظنأو هيدا اذ اانا
 يزل هركذ مالا عنربلراعؤنلا ذل اح مريول نال ترا مازمزم ومما لاما «اهربشلا سلوم ملت
 لتدبكرسل وزنم زمانا, لكد اكول جول فيو ئ احلال جوت اخناأ يد داعب نامزء ايمو حلا
 اللاتي ططرعلبس يماناو وسلا: سن احلال هلا هذال نزاع

 نيرا ذئالسإلاب (وعضاجر نلعب ميلاد انه أك ءاكحال ئامات لرملاو عامي ةضلافىساهتل اد ْ
 ابار امي ناوه ايدل ءابلالوحدؤ و .ءل وم داق حيركذ امو طنسال لم دوكل اناكرانلا
 . كرامشسإو اء عارم الي يملا دع شحن ادور ايتمل ا بط اخيه امروب بلا ةدابزيود ىارل اهبل حا
 نيل وداماد يلا نا مارهاسم اعوعزنمذل اور مذاش لامن لعاب يهدر اسال عزب د ل ىف مغ
 7 لكل: نضون يعز هئجلسح لعدن ارومل اكل نان ذون باذن وعم ا وع تيكك م هزمال انوش مسد

 منان نومذيلد لاكن اكد فليب ناعنبالا زم اذاوم ماوس نط داكر هزل اني نيكد اد حالف اق
 ناوين لمص عدلا ريوق الص وأ يطرشم ىو ل ةرسل عت اذى اا ا«ءلعن اكمل د مل وع طخ ضلع
 الابل نار لوهسو مزال ماذث قيل دعامأونييرعملا وعام او ونلع (ذفنا ازد افربحطتسو
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 تا لعم دالي مخير اءاتخالمعنرويلةياطنم يفر لوشن لهوتس اوزبناشناك نمو ) دناواييلامع
 لسمل الابيطعللومع ني تلا ذو دز اك عال ريل [وسم اب |هتوزيي ممل زم هريعرزع مل دلل ام
 لارين نازل نورنا ازد طعامجل ةودال ضيم ماعابسال زيمدطلل | . قوق ساد ئنل طناف
 دانا لع عرنجو ام مرينا لؤرشلا اها نال أ دمل عريف رجال دالزل ا لعرلوثشورإلا مدننا
 ةغاطعأف«رمباهرادتجوص ناري وصاح مل وه انرلفرنملا ناكول مدن اكإت نوحي.
 تفمنارهنأب مالا وبس لو ملوذ كاساا مدع كر ص الد اعمزل اعلا روحا شي للا زع
 ًايعرز ركأ نا دناد وجو لعل فل !نمازخ ا مارملاوأ ملت وسلا د دام وضم ع ناوي

 أسال اهجرتوملا ذ امل دان اك قيرملايرعول ورحل لمع مالا و امزجي صف اذا امتزهالانود
 لوا لعلفب ماوق م نالت اذ ادا د قلل أك رضأشل انالغ ةبان املوو
 يش اورجو ارز اهرس أمر |هتال جز ضالاذ شان كرب هنيزعوكل ارزع اهلك طسال نا مهول نازمبل ارزع
 نرشملا نانا نيوكل لوو لع فانيأم ا لازما اله :ئا ضان انا تارا دام ءاوم ضف اذاني ئانلا
 ليمان اكمل انا اهردلا نيجبون ىودرم ىلا او هشسلا يئس كلاس نيا ان ارركو اماوجضئانل هاب
 "اذا هروف (متععرحا لاجزمأ ايس انال امسآل لسنيدال ل اذأكامرير كت رمشبال اك هلا ر تس ل ةركوم
 . , نردصلا اح دمدىنل عكؤلا مرعب ةينإزن اسلمعيتسارت مل انا قاثلا أي لعقبادنبكو
 7 دايزل وكي ةريار “نانا اهئ شزيملا نا نكت لولو انل اا نذل ا اييشل هيلفولا
 ملكا] ناكل [يللزعال احنانول ودهم معطف هامل خلات نال ماش هوقانلا وسم
 0 مدلكؤ لمن وطيب تيرا طاع

 ةرايزلا ةرسل اذهب هاف رو راهم الا منيتج يحن االاريصا

 ردخلوحطس وربح امم ؤيد لن قبس ويب لعب الد ه سوت ةدو الفم
 لعامل الوسم زياد معن ةرابعو نيراوهد !ءىرجم دا افرك نا زربكر معال انما
 زوجا ذالاابجوهرتحلا شوكي نال !دلاكا كماضررب ز اسابكل ويك ايل اعازاحرسإلا هد
 مال ازسول نار عسا ككاإل | كاءاصربز ام نايك زل او عى اسكلا اتداذابيلاعا
 .اكزعرش تبادل ةرابع داع اةبرانقربرام درب وفور ظونعناكذا وا .لعراعم ملوعتا
 لّوشالال ءاموه لماع نيب وام وال مسانببى ىدجاب لسنلا| رجل وايتذ ررخااحتفا
 تبع '/نيؤ ازرع الاه ورمل وق ربح الوسر يح كحزفتاو هش اكلداسطب هم لك لبر كما طأ
 لملم انحف ره شلاو «قجزملزانملا فرش الاكو ميد صد ]تحل اكرر احلا نيرجازل
 خريم أهأ داك عن بانر عا زه :ردوجمر اجل ةظرظد يلى ا اهريخلو مساهم إم



 ماهلع

 اخر امور امر( سالو عم سارا زيزصملا عاش ار الا يسن وزن مدعريياعلا هكيضقد أ (نطل لوف ةقراهوإو نكسامار اهامربخإهسنرعؤ الجار مراه الكوفل
 لورا اضيا مرنضقو احم حلا مالك خيمت د اجزحلال د[ هل الرمس كر دل |مشم ايا يعقد
 مقجالوزطسال د انىز و اطناكاذ ا ,لوت طسوللا زلاحزتناىرفتل أي رل_وف مأيب ف اي اكامننئوفانا ناال نور ذر اجرت غراعز اما ذ اا هربح امش | نب تاربخل مط سرفر اوجف اس و مسالا نيبو هنرب طسوت ذ الع كال ويرون
 - ولا ذاتارجلا همييبالانل واخ اه صحلك قف دا الا طعسال اهيصتل لحتزبل تاما |
 نم اننا رمج ل زت 1 ةراش | الابر حلا ةسم لو ملف ورجل اهداجلاداخإفلا
 لومرنعدل زنالرهاظوهدرارل !ف الاد ررعدنعال | اىيدعربز امون اهاحل عمون
 نيل انبعومل ارح وال اروباه رج فت فش انإو ىلا ةيسنل اب اين ءامسل رجاح هاذ ايل
 ريلي اذ توكت نا (الحل |نمرموابثملان فج ثرل الذل | نآحب او ماةرغعريزابوع
 تراني نيياقاردررالا (قمل م ونسال اتالم نم ا.ئكل ريح ا لع قياس ن اكولذ 2 و
 1 مايل قام عآم. نعفنل اكتم | ىف انا غال احلا هزهؤ دوجو سل ىنمتنال [لعل لس
 ,ةالطرلاءزي وعرحو العطس تركت ناذرركن لنا رسل ىف هلا زين ان عش لنج الو
 ”يالروفرجرلماعرزليالامد نعل دبماد لدبل كح دال كا ذدا/ لدببن او رل ىف

 ةوشال وشر نر اصؤممل اذا ةريان ابل اوم كنتم ا ومش كرا ويطل كح وا
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 0 نك
 .خلاملات آنك نوزحم دنس رج رد 0“ يل انوطسل اذ زري ل رف قوزع
 نازسالاو طفلا ر انما ودوم اتطعت انمضلكذا نك اهنوكيياف خذ
 ل دوعالربحلا ]غال ح خرل انامل ا عويس ع ذركو ىل يجن افطسسال نكلدل نال
 ناعتر ى ينل” عويسم لد قوهد نعال ىداش هورس الفدا امل !طن

 توقؤ اجالاف ضد امل منثه | انه تطعل نال ئط ميار ياو ىفايس امقانبالارلا
 اذ دوبل ا هزمامازبوب باى مانع ل جوع منيو طمللا نال ل رق ليغ أع( نطعلا
 ةمايقئانلا لال وال اع [زلوجؤنلا تنتزع بن الوش نالبفملا فز هن نبع

 ميناس بلوتو اضجيعمل او خول اذالح ! نمل [لئطدإ عاج. اها ترمل امرين ا:

 تاق ملاهلاعاناح اها مروجو لرش ؤنل | انين اعرب نول نكلو مب نوطع ل ليصد
 خو | أمأ وام ريؤ عت طمل ينل |!” |سوبتي قوطحم ا اماو ملوق الإ. قدما

 4# !ةاعامو مرل زم الاد عى مقرل أن !ٍض هلم العاعابت !شدوصرام الخ
 ش 12011 انلحيثيوعال ةتلك اكانإ بل اطل اى از (هللا دوجر ام
 اسنطمل انمالو ثيدحى دوم افرزم ل اضالو ثرحرمن ١ اهو كالا ايهششن اجنان تفك

 مها, كلف رشم او اهدا اىاسكل ان حاد ]منازع ًامرننو مولع م(ييضسإل اور لخداذار

 كيلعرس اب أم مس هب ايش يسم ةكدل اوأن نّس و موبزممل امعلعو ىرري أمى ا رف اسم ىريرد

 دحا عرب ناجح وبال اةزييز ائارزع مل ىفىشحتالل اذ لاخيجوم لرب ايهسازع زالو
 لهاوشمزلا ملكوأ ةولج مقوم افنافوزطملاالا "تميم علل تيسملا,يسمل عال ع١ نإ
 داير مااشناوازوك نإ هكر أ.لاعامدع مكويدنعو ايتل اطبسبلازف هيطنود اننولمذإك |
 ال اذ لماع انا ني انرش الث اتارح ا وصورت ليضدر سال خر هوا مدن (هيوسلكم ل وف
 لعد ومللا هانحاو ؤلسأعرتع اهنا اميل انو ؤلص| كاف )هتال روإ نبل امطوم ج اميجاعد
 لانو اشال ربل ياوهد لوترتعل: هجاحلا ناديت مشل والا سل ملط مرصد
 لوم ذاب هريثشل جاهلة اع امس ناكشح مائي ال عشنا عاوشلا دروملعال ل هيملشبةىاجلا
 رهط اوملاد اخناجونإ نكادش ور ادب هره افارثكال وايل زئاتل نا «يزيإب وز بسلا
 اب رمل ىف طولون داذؤم ون انامونباف وكلا مول | اللاهوت
 سكي نال وجدا ساو امال ائالوط شلال ةردزل ناب سال وسم ل ولونه وأ ضو ائلالبع
 مل وه هايتعا ناو ممل ام. نيبال طرتسل ا زيهم 2 ريهانا ناعالا كلان ايلعتلخداناو

 نيس اركاب 57 م ئلطملا ةرعولا راح سبا هند اهءارك درج لما أيلوس كتف



 ظ 0 د 5 ءالطمبا ناطوزنل سرك ذب جونسملاو ةركنا نال ل جرا تركي لهزتناد
 نال الريل نيإ]شمت اضفلشلد زو رمعز هتاف اوفا هسرطنأدن ازعزلماعلاالؤ ٠

 ا اتزرل اقيالمرانل ادى ارورتل أ" ليشمل او مكررمت عم رمل ود اهفالعقلغلا
 اهوحاالو امها ذريا نام لس لا دان جيبك ناد ايفابلاماالوابرسكدوو الذ 9س ملوت
 فرج الكئ الاحل ف غبصن اوف أم رمل كاعبأت نأسال او درد امهر الا عال شارع أت
 . لوح د ايعاانسدلواناضم هز جلع مابا ضدال داك سلا انما! ىلمإل مل وف متل د

 لاء اعز ولاعنمنم مى ب ف كال

 ٠ دمانهد الة داههوسح اباولو معو سرا الو 00
 امزا,«ؤجو انه حاولا حوركإلشتسرة هزل ايئَوح رطوك يان اوي جبر زل اصال وطب '

 اضاراَوا نانامالؤ :االداللاهدزدإلا رمت مل ىف اينعي د سوهز ا لبتامل نا رس حس
 ْ 0 ارانب حالوست ز هررالب اهرب د اناداتّصننخالا الخ ماوق نالاح

 ب 5 انتكوزركاسوعفا ارهرع د زنلا !كنءانل رلوع زا +وترعار زج اهدعب

 ونين تمزيوصو (ايتجا 2 زل مايو امهنرارق ضال او ذكرجوعنرلع ون | اى ؛نئابللل
 ايلبزعخل هن ايد نم ا[فاك نين ارطتك سؤ وتعال أذ افك تلرحو موف كويل ار فوكسلا
 وأجاب أيلعد ملوع (لبماه كرر مم يمأع مداهمات و تررمليل دب نينككتل !ءاننلال

 مر لع اال اوع درعط” ال مبان ؤادلا 0 شحال ذا هرم وبس أم عمار هر ظن ملا
 تيالاجلوأنإة ند مناقب ترسم الصاذ نزتىرذ اشعر قلع ملوك موحد اللاعالا
 طحرنحلازال مام اذذ جمل ائلاو مل وف تينموا مدع أم :ندرج امجام زا يرقت
 ,ىؤا امر اعدحل ذعر ناز سا اعارممن وك نيططلزضاغاذال مح لكمتاد ل وت ةريانما
 0 ليعرض داش الد« اال الناموس
 ظ قوام اب ال فرم ذوزجلار را د ددالشمنلا هاد يك(امزبا لوقا لذ ركب لمهاذل انا لو
 قولا األ هقول اورمأنل ازيججل دارملاوسلوزحاّس د انودرنأكى أ هن وصوتي نيجرماكل ب ا
 يوم اكرلعأعل |-.ولاري> لع ناومل اود اى يحرتتحال !نه طار رسايعإرب .اهطوتسلا مو هاك
 6 واربع ربجل» لق نيحتالو خب ازييتسدث دعني“ الو عوحرص أنمّسال وع خر هرعت
 ىنام اكرام وارئنواطنن ودرولوثركامل امان بولملا ناّحرباد اهدا منال أسست رلوكربص

 ةانلاايلاوئل ملا يهل! ابلاعل | رس وف ايصاصتخا مرحل علاجا مل وت لاهل وقوكد هلا
 قوش ا رلاطش و هزرع العطر شوك ل وحال اوامر رك رواها تم اك ضر لا يكتوطام
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 ىو هك داهرزرك مدعطوشدال هرهها فورد الدأهرظوسل ار مل وعم ألد الن او هريس ١

 سكر فرسرم اىبال المنال اهنا :زنمقل انو ركن ويف هاه ريكتت طرت الا ناوام راكع ىرجأترف

 ةدحانا ملت مس نرسل المال ائارلوق افتآو سا ةركتل او طفرمم اذ .لعبامزاو ام

 تاكو اهو رل ف تييلاولاثملا اهو نه اذشل حريم قر عدل طاش | انكم

 مكرر اناا موت دككاذلل ناعونمومو الاحلاواعهن نصوم توكنإ زوجيون دنحن ادلبا رح

 للان زومبلئا_لعاماو نينيوكن اى لع فدزحلاو ملأت ضم العر ضوع مدلل ناىلا ةداشا

 توكوأل اريكون لون كلما لمرسمملاب تر صولة ريكا ذل اهنوكلع لب الد يكدلاربكاذا

 تاذضدالارلراكثال اورزعك شلل نفد ل وم هريزي امرؤ نواس نأمنل:سيالىسلا

 ىئرترملاهردصملاب د انمي: يرش اذاعيزوتلإب قلغنار ايل ازد نعراكدالا وز يكتم الوتد
 اطبالئاعفم مل ىف هبدس تيبس انمامعزم 1 ليك لع غلاذاشمل | قدتلصع مدللاو |
 صو عاكف ددزلاو لوهو ةطاوب سلو اأو هيلا ندا ك مدان زعرممب و عازفتالاو

 , ناشي ع نولحلا نادرمازيمضوملاو حسللا كمل ابدارلزبلو مرقس مدلهل وف ةسسنملا

 ةاهرعاعكذاح ثوم مقارلا نامت ود اظزل عقنزولو مل مش م دورتلازء دخلا

 امر ملء افل|نعابيأن معاك دام يقلل دوش وعن ردن
 : عا ااضتيلال | اج لعشل اط ذب نيعمال اهيل
ذهو وفرع ماما مايجر اينعأب عقيد ضد لك 2 صو ثيل ىنجر سم

 مالو بويو

 عيال الط هاظو ل وت نيرآبيعابددلو هل نلذخم نلت ام
 تدب كل قاورمملا ؛ٍمسل [لسبقن لذ ن انكينرلا ملورشسو م ارض اناثحيت

 ىادلوتسالا رلوق ؟ئينكلل اف ةعوننللذ نه الا ءلزصولا يرحم ان اوني ١

 فانرقو مل وف لبي زياالا نسل نكلرا وينال (يسطاشر رمل وف كرولا
 كلتسالل انا!لويل العر كل ةدكل ناس اذ هام زك 'م منها نوكن! وس ربكولا

 "دم اذه عاهزمرق طا دلذلا خي ىع هاثيمنا ماك يورسا ذهن وكرم وزملذ مين
 دو موف طساول انامل بل نوكسلا راقتنارنع انصب ١ك ل اوشا ويف نوكسلل

 مزكادا سرور طباع ءاتشاوفتت ذو ا.يالولزرمويوسومل ا عانتما ال ول ذو زل اج
 قاطع ئلالرلاول تاس نمل لها ذر ع عؤبع نور قياشلا مول ايلع دان ريكووم
 يدق رمز داع مل الهلا ءنإ نم ةئطانمل افزع طعاما طلو اقشاوه الاوان

 كد مرثمملاو يئن العمل اتلا ءافنأبو ىلاثلا دوج لع ثم ا دوج در ال تسال اا بيانو



 ظ البي زولك ن١ لل !حرجلاوببسلا عيصرتم اهات نك من الو أ ىىدقم دوج دل
 000 ءاولاشتمل مل وق نزولا ذل اماكح طن وتحت اذا هربع هنجب ىنل (ونملأب :نلل |
 رقويلم اخد امرت دزه تال انالركو لا هييشمال شملان !بيكزلاب وتلا لع 0 ٠ ناك مهدعبلا كذن ااه بشم اهس١نا نآيبواا عرج اس1 ةيبقت ءاتشنالكا
 انج مدل اىؤوبزن ارسم ااريزمن اكلم انا دازفتلفنأبد اننسل اريكانل !طتلخد
 (قزل ملوقرملا] ءازيد سل طوس ( ولكل اناب نازي !زاهل اسم زهير أرح هيبشت
 " قم اتنشمن اكن ا .لفلإب لعرب و كشلل كرس اوي ند اهون ماجر محلا ناكن | 1بتشا . كره نينوطلار جاجؤ ار ايد ف اهرزحي هاوس راض :! (كياركول يذلا ناك ناو
 (اذالو مامنه كوناهيم اذ ماجر ست هبشم الل اذ سال وهران ( حش أع
 دصلرل ٠1 اور زمل اراص يعبي اوهاناك هيئشال يبس هيل المحرر وصولا (اميشسولا
 نانمزعس اجار وك ناكر سا ط اكن روع ا ليتل وسوم 1اال سال ١ دوعب
 ناكررتش واعباق م عار يعوهد ادد متمكن اه علازلاعو ما زلاجوو هبشيبوسل
 له انه طشلئخ ارم ذا ناك ا نانول نأك عه د رمل يق دمي اذ معرب ذ ذئيه
 تلارو زوز وز حيييل اوك دك ضوم ات فراذ اهندحا اييلو كوت ثاحلا هزه قلن
 ٍ 00 رم و منلدومونم ل يوت لشن !نمابرل
 رطل ابدا ازالبد أنو: قيمت ملا 2 ىبل مال هيننسلا نوكتالذا ماسه يوسف نييال |
 .كيلالزال ايي ماسه ندد حركت ليدوسول ى اوني ناك اسم اذ اير عن وكلاال يس
 ني راباوب طعن حما يس دروج زميل ةزضالاد نبدا 0مل
 احا, [هنولىا يذلا رمل وف ءاثلا و امءاغداو انءابلأ لاب ابيل اضل اقب تيل ورموت ناكع ا
 انتسب انها 'وككال / مطال اسيل طوهد ل رقد هيعب امرؤ عضو زص احول اناء راشملل
 اماؤرعبضوانطالبراطلادوكدارحلا ماهر نمبر اعنا دمال ل ملطلا عاوناباس
 ةرايرضوشي هريعد اود مد ابوهمونوبووتعل ا نا دال ارا نيمزقنملاكءاع لاتينا
 قا ايم انور اذوتجحال ءانذ اكهطسب [لنه رس الومال از لمنسال الا نعع
 الوحل كم وس ودمتم وصح لل شمل البصر طل رارلاو كلطلالاءيرراي هلي اشر اهل مسا
 يراود | سالع !عرلطمال املا رند (يسال ا مولع ول ام نركترتت نمل اذا درب مال

 0 فرط ابل يلازم الت الصاحا واشتمل او.ةومل ادوهرضى 2 هدوعناف هس
 ظ | ١ ا دولار اساطلازبا مىزلائسلاب ريش طوس لبع



 1 ل 0
 مالذي زل انانهس لهن اذ: تي جيلا معتنمرل فو ملل ةراج املس

 مل وق الاد (امطإلام ىلشيب مب يىنرلاواملاورذو طحبال نا زماش أسرزو مسالابداهاتسلد 4 اسيا ٠

 اعتب ولان درب لدى ارعتيللاهس ولف ميلوم هيب هطءوؤ رعوتو تبيجاول ا نوكمالو

 اعلعطرطل انيررسم ةساركح زم ءابلانينقتب ذع طز رلوتؤملت نينو ان وت زاكلو

 0 ال هر  ممسرحوب ا جرسراصالا روق ىسعوانلاؤ دلل والاف ا مرا
 ”اهنشالاو)] وئازنس كقول اعو مرنوعري لابد ىسلو ره انززم الطرب زف ةوتوهو ىل

 ىعم او لشغل اةياكش خابراعل) وق تلسل | مب ناك سى دع اذ نئئرعاذائ زحل او ١
 الاله انسال/اواجرل ازبىاركئ اللوق دكموم مولسازمااذ املع رح يشن كندي طعوس
 هرم اقام ندنوكيدف د احنا زمذوكيدذو كتل مذوكمواذزيوجو لع ل او ن اشكل شاحن
 رسل قلع هو م ايؤنساللدرتو لوو مكياج لع ابهذ اىانيبطاذلل افهم م اججرتلار] وت لاعتسالا
 الر كراكيب ريا هز شرحت اكرم الزنا اوامر ذرجش رس العلك زنال 3 3ةيوكذلا بال اذ
 كالا ازعل ابابا دكلجع نى انى از طعاكيس مة ناثكللا اصلان ىف كلذ باوحكرت
 عمم دال نعى اع وح هارعب اع اناس رسيل كفيررم كو عياش اوبل | يلب اكدر الكرب لعل

 انيس انلاوهر عنرنعر ا مازوئشم زل جبة عدرل وع ماهفنسالا ةاداوع لمان رولا الممل سد عال انها ظ

 ةنل ايجابا اههسارجد لق تادل اعيلع د لنو ريالا ماللاسك ة مهلا خرم وجوه لذ عوج مضاوي

 علا لنا ءامسالاب رشخلا ف ورمل اف لسالااذا لع ايد اعل رج ام الأ ةداكحلا لبس اعدل ذأ بلو
 .ناكلوتووس اانساح دوبل ئزم ا هبيبج يزل زوو ىزلافىل /ئبمشم ل وح اهيتالا“

 دوم ايلا نوكيدربلا نهر مفتي و امجا ور ابسصل | ءاتيل انرلوقد هدأت اتوُتْس انام : ١

 ةهمور اياز عوكل ارش ا نمزدائ ان وروصم اهلا وباب انعوكتل اهشا زمنا ءولسل العر سكئ هزي
 ءأهيارزع اركنو القد ناشلاويزم هزحزب حبو مذقسملا ظل هرنح اريسمز ةرومعم ا وو | زمن او |ن وروصلا
 ميل اهوا درج يل اكول وح درج نير يلاو مشل ل افزنالعادبجاح ا ال الخ الإ
 نهرا ددع وحك, ابو هوس | هرضولا الجو اً ؤمرتبلانوكو حوا. يعانذما نوكرت
 : اباهشن لع ائاائمالو ايلا شنو |ومدو منم انسب ه زمزم ع ول زل نأبحوب اد ات ددرحالا

 بن هس عا ٠ نم ا ٠

 روسي أعتمزعرداو رب ناّيال ازاوج فت غاو سم نا عنهم فشمال ل شلاو
 باب ىصرل رع ىكل نيل حل الومعم توكل |نيللىططويرسل ارعنمو ن انلطسم اورعزاو لين او
 رتعرسو ربط ن اكل شيحالا مزهى ال اول قرمال ا هزهرل وق اتم زلماعلا توكل كد زو ديرعال



 تل

 يلا لانازمر سلا انامل ةجاحال ونا اقل مجمضو عزنا نكرزعا وذ اء رك
 ال اعراتال )اخ ركزبو ةدايزل اب اجو وهان ١ (ريركتم امج قرنل ان الكل دف ايف أمد .. اهقواندلولماش الحلا موكأو ايكشمل الط ازمولكاولمح رج يوب نسما اريؤي أك ثيرتلا | مؤ اقر موهل نا ند طعلوسس او داذنل زمر تكف اب صدام لاوتسال نفد ١ انظرو مشعل ون ايرعنك زاالرغتكرتع ز 00
 الالف ارق |عن أعرنال اذاهن !وهرستنل اريداقال اذ ظانل الاى اًمحطفالل انمزبتجال ١ - ميتفاز (زمولفلا طول رمزدكذ ا مجناب برا اًماوئرث عاش هويسن لجن يح مارب
 ظ بيرو ولعب اوذ اكاهءاس مثءا ايل وقو مب لاف [غسس انا قتدلومل ناتيأشن ال ناي ربخ . ىشجو منولح العب انهنهو مزون امزح لألم الو نيل لجنس بج | بم ككل دن راذو ازا طرت نكن ل و ناجم د حاول لعبا قولطادلص حوا هر دوييششلا اربي
 « اماما عليل 4 مريوم ةدئذل انا: ىكل روش دوا هربح امزعناتلخدا

 قداماهتبسم ايلا علاقزي زل انا اولو اذل )لربح متئال يبطل اداري نأ: ةرمد الشقا ين نذنم اننا الكسل نعني سمج ن ايحوداركد [.لط نيل ارم هن ارح وكرذد
 ربو ميقتسم ابقاحبب ان اوهد حرفا لعل نع امضي الا عوق دكر | عننا نادردم نم دوج افشل ران يبطل انام اذ ورقه زعرب الرا يلازم نتن وكنا نافل
 _ تشي ا تيل زالتيل ارزحيزوس عوتدرسشحالا مسوي كرد ادع ملطإد لما كيربدب امو
 ظ 1 لعن اخ ردافءالنانبح اتفتسالااهارال !موزلل ان عرطنيلوخد موزلؤ لوقت اطئموسو

 اممم | دع الوم لكل الشيم يحب اميلعن اكل وخد ؤكو اعبر انهنساالا زل و ناك لفل طعومرات .
 لاول موزل فن اما ش اناوأمخ اذه ألا! ذاورتعانشمالا د ءادبلااننم عرخمرخا
 فال اهنبجو ارطعل اريزعبؤ ل تقيس مالكرلا اذاد بوجيلا الولد اس اكس اي أكرافب
 ةفدس زحام ا زمركد اقر الذيل ءلوقرثعال اننا إل ناك ذءافشنال لوف ئينلسل |
 00 قم(ايدل اولا ناشل يضر لزب موبمسانيورحلاهزع عجاف ده ومل ا وهذ اك ةدب ان
 20 تاوعزعانلوخرن الداب ءلرتبالل نالاْئاودرب وزار ةرسه هر زلح اك ا
 سيصر عاب !تنرعا عبد العشر وخل اك هدرومحلل اهئ دل ةناو'لداناحن !]قد اين اوحاد
 وساد اعط ايمااع نيد اطال طلال قيل ندب ريما يا زيجرمىب در هاظرد : ترانا اليه امرا اه يال الع ل ءامشملا زطمسلإ ايل لعخب نا يسرى ع اج شه رعد
 موق ةداسزلا دوملامناكتلعانادرهاظد تنافانانع جر سول اب ايفا صح الزي كا ذنال

 لح مناص“

 امإ
 .٠

- 

 ؟



 "نحال ال اهرب صؤنال اعال اذيلعؤ اناا اهيراشم مرمل رح ا: ضو فوتيرت اهتاجخارعررح

 جرالوهد ماهل مبرمج انل احل انه اتيل الان اق زنباند الوداماو ممر وز وق
 6 اان ةزمداكذ نيل اةريملاانلدابهسا انهوزف اكوبع ةريام اذ م[ةيبزف [هيلوكيو نيو انزع
 انهو ؛لوصومت وكنا لمكو ليبعادهد ذاك امن وكنا لَم انهإمت عن |(نهر هدشسي

 لمدع مهئاريعز لجو عوترل يمل اذذدا نشره احلا نوعا انيلى ان هزيل وح
 م انيجرما اوتسارعم امولكر ها عر ال اوهورل وق لاعالا انزل ى وت هرلصلا|

 :ممالعو ذاشلاب داملادوبر اللا دانناكئاو مسام اعاّسايتزه از «زباعزبقو لوقت
 . ولكني ذات هدوحنل ةأيردايلاودوقول الة زيكوم دوج لق لا ظذ يعزي سايت ذرات توك
 .-ماهيمانل انام ااوزعاض عتناضل اىاط كح لكتو شذ دوكاب سل وراعي ماشلا
 فا ا ورضا م [ىنإل اطلفز اعدل قم د وكدسال رمان رجول مرموصخو م وعذاشلانييريش ناو

 ىلع لكتب تيل لاعال ا بوجوب ريقو ه.!وق !ىدنحلا موسكملانيإاهمزصال | ضيعنلعارس اظن ناولاوز

 ايلا ةك انامل اف <عردمع سم ازع ؤ/عتد انكلو حل ود احا ايهخنيمالا سارح اشيامز زوق

 وبما كح ةرذصف رح لع ان يونس دو ايلتس انس ريرملا دوعن وصوم. ناعنا طويل داو
 ايل وس امن ازرع ةيردصملاو يسال اى | لتحت را تهريب لهنا او صوع غلي زسلاب لوطموملا

 لرتاسر كؤدص أنا رمل وف نمح ناجى ذل اذا اضينانيسالاهنكزح تضامن وامك
 6”ىرارا هون ينل اناا قرحلاو يسال لفح لوسومأمو نزماعنانربك شر ةلمؤ امم ملاتحا

 انص املظالاورلم ل وقيل وصوم ريهام مامر حاف راعوهو .) شل املا ءاش !ا4 "هضاب كو

 .ةلعن إرم مولا قانا ماش درماصلخالا ةاردالاا هلهزمل ئمشفلان اي ااريانهرتما نيا

 لسزملان نيل نازك امزب از أ ساس انمباوهرو ئمصو اظل ل ضالة. (نوكرعل انه
 الزل فاو لور لطم ةزهال م ّجحترج از دمام رع نعت امام اهنضدلاذاو هؤنملاو
 <سذنإلا ل اذ ينمو بو ةلسلاذا مب هزر»اع اهديك ذا اهتز طب هدارلك (ىلاعارناج اغا

 ايوحإو امس زطساون زدأف انهم والذ يام وه رأي وعو.جار ا طس اوب موكلو فاك انهل اوزلا نال

 ا !لاكالا اعد زرجيال دال اهلج لا نلس ا.يلو نان مسا اهل و ناراهالاعد اعال (ناوحرعد
 رار زها مهو مسا اييلو | ذ رمال انهن ف دل لخذلا امالي باعلان له اذه و مدلاسالا يأ ريم
 ثلا ىثرلاض اطرح اليل ىلعون ا ههرهو مومجت هضوتج موه وزرماع نوكتم ةعوطسمل انام
 اه هبل انسان موك ذ كاما لطضخلا نوكذكيهرلوف انماعنلا اهنذاذا اهتاكاذ زوجي كمسبلا
 عضو انهت هزم اليل رثبلاد اريل ال ان زم نكن !لمل اكول ذؤ اون !لمنل اع ايلوطرب (عنمد م



 كيو رلوت مهن ادم 15 اك ذل صرفعو امج ارخاو ىلا زك فص عيوبك تان يؤع نول يالا طرشد ران مما تلولوحلاو عدول العزل الرل هر انما ومديكنلابهبشسا وماما نالؤؤماملا ٠ وهو ئمدو |طفل ا. باسم وها مغ [لاَع امولخ بذا [ ينج اوديمتن مسالم لئلا راس اهاوخاو نا "را ادزص ام دوك زتكالا ناك ناو حيات ربع نها: م نعش ات دي عذ اك تلف طنا وذم [.دسول اذا الحارق رماه [ضنقم نوكي هلع تلد 1ذا ايل "لكلاب
 . مكر لح ىو ظانمل ايم < زمام وا يلق موكو بولت ريكا دام اواعراشم دو زكا
 ْ 0000 وق نائل انالخ نيب ذاك انل كن ارو اتا لوال لوول رع السل تلين اوطوطرم ايدو دنمؤ ملوق معوه دليم ا يشوف كااعزبالاذ ناح

  قايالو روض أع
 . ولا زار او امحمد نيبو كون اينما قحاطنم ب ظل أبن ١ عهد نوكذ | اردإر روبط ابن |مهحدد ةعوتطملاوجن راو حلا نيب ناكل الصاحو روس اذ ال 1و ورمز عزب نوع |. زوامل ان اهأص أح ايفرافم ديكر عالاالا هيبلشال يوسكلاو ١ "مهما ماملا نادومتعم زمع ظلم ظل نول ملابس هال مل وق حشو ارصاي طين نال زلجلا اطتلخ د1 طل نم دخل ازيئا ايزعناو مول الص از فضخشوكت كان العا اكسل ازه لش عرس اهيا دحكسلإلبب يل نماهي ا دك نيشيو كاين

 - تاويضاوتعشح هاو ءطنلل | انسْمل أبو ئممو نمل لهمل ! فرت )دع [ضولك و :روسكملاو ١
 الذ ازانئاو محاط والا مف دوس و عيل نمووقا ]سالو لصا ىيوسكمل نالومكعل ادع رفرسلا دولا
 را وف عموالا مافماظل من ا عوهز ناذرلا سدت مو زمالدرشملادوطسلار بخ اشم اريم تلو وكيهو نوطسحربزتخلا ةراش منش منوكد مل وت مزضا ف دجون ملاح: 6 ضالص اضحاؤ دعب
 7مل رذح طنملام ن أشمل اصر دنت لعل ريىزل ا: لضسعملا رش بجاحاعلل ايل انامل لل اح ناشر ملون الركت فالح وها كدذ اهثمال هله ان دمام سيل ذا لزم ل نهؤ عن
 تورازاحاىا عزتتل انا عار عرمن اذار فاد زلجمكا ميروللا يسارا اذأنهبملا عسسل متم رعلا نا اولد ك] منن دك لكنهم ا هارلعرةدندل انريسك شذ 1-1 ىف ههممأت
 . صاظيساو نيكل اولعنو مال اكره اظملاوف (هولجحي حالنا قلص اع عزا ةنايماطملاو ايبا مازن ون اكاعزت دوتطملاتسن 61. زهال ررتمالرهاظف أولا ةروسكملا لع اوي وج يحد ويطلملقس نال اجد او ديدنل نع دوي لا تف مايو (ينيَححس نورين مها رف ديزل ناطنمن ' عانتم اب لط نونو مراشل إذ غور حلاو اريح د ارتب راصعن ل
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 ٠ .العامتحا ورز ازيهدرزتمو لعل ازعو زيرطاقلاؤ لملا ذعر اطعم رك مارهاطلإؤ ارجل
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 نانومج كغ اذااهارهم ال اركرن لشيحر وف رضوي اره اظنازم عرف ززلريزملاو
 دريد خا جونج يبل نال مزهشن اوارئاقلاو املونكر ل وف إب او [دزذح توك
 زيد هال امتد رهو فارغا اذا «نولمر مل اةنيمل ا ط<رذل ؟لةو يكل اىذ

 ل فيفلاو نيل العا داؤشل ىلع مرذش ن ارب ال منال ةننخل العب . انعنسألا

 يملا ةتليرلكيل شل او فاشل ع (يففنو و الل عيد اضم ميرو دلطأر
 ٌتالزفننع ار ميررممم اب زيتا ذئلا ينجح انا ل رت وضنم جول ا روكر

 ال واعضل يترئو اثيبو اهنيب اصلن اثر يضم ل وائبلعنل | ممتن ومل |
لهوا دلو ٌمظرشل | لاحت اال دمريس الا اهريب مقال ميرريصم اكن أك

 يكل اعددارماجا 

 نمار بيهن الهمل اوٌريررصملا نيب لمت زانت اال ت !ملعدريد ايل اذا زك اقر املا ع

 لاغنناالا ٌةيرمّصملابهيشتت ال اهناف نيل !علردام :نتح الع مرفت اذ ازيملاملا رحم ا أه

 > نساما رلوق ناز تنور مالكانع ممسلو ثلا ايجانحأ نو ال ارح | ال
 تاترمتاياوتس اذادلب انفاف لعلي ركو شو درل ال اة اهش هادا واريزشلاولهيشلاو

 تانزع الان كل عوسو نم و كس لويز ؤ معارك يسال او مدلهت او زلت هزه سامدل |
 ؟ لمت دا حاحا ولببمشل اد لوتل (ؤمل نعم يلع لست ال قس زدالا3
 ناربش هزجع تيبرريما# اولع لت انبم ال ان اوخو نيم | ءانب اخر شرماتلمز اتنفبتا
 لان اهرحالعر وعم ناشف اذ ملوُف لولسل نيكل رسل ادرهاظ ره أشل آو لوس زغع !ب ولكي

 موصطام مل وتاقد,تنان هرهوعر اهنقال اجود ضد اقلام م العامل هريتح

 ميرزامارش ل اهي نال نيل لإ <لريام (.لع موق لنا عزيز خلال كاز وثقل او اسرع اجو
 ردنا فلق دحونو العوم ةورر جات رجوزم ملا ص غض اول
 اناهتءاتلو دا ةوسكملاب اماه نال ايل اها, ب لوتل اريجحل النسور لاول

 .. ردد بجيالملوق دزملا زلزنعاهوعم هانا حيزخل ا تواذخلوخوم عم اهي ةداذلالوصحح
 دنت عيال لْضا نلءن اف هابرث ناك .زهل اقرتسردصو هس. وكن اشر يزم انوك رتب ن أنش

 رشم او ىوكدمل ايم اك هرثعتوكن زهفردسعل ا ناك طركذ مشلم )ا ارباغاريزت دوز ب

 عب ””وبانضاوت ويد ٠ عررددوركشبل افراز العاجي ةيبظن 1كرإ وف ةيبلف ثري
 رو فص اهرج زلوم ار مالا انوع نيظصح ري ارروترل وةوسح يضملاون يالا ةأذ اولأو

 ياؤكرشلارصندررل وترك ذ رع قو هييبفشل |. اع رع ذم هز ةيطاعتيطن اكياضدزم
 كل عراضلا م انل اذ اورملافاكنم ةيلرملا نا/نعبو ءايفشلا زم :نننحن انك نع قر ازصحبل



 وهمس وس ا 0و بس بيس سس يس سوس يسم سبيس 1

 كاركذ لب .رلوق كلذ ق مرونأ سايت ناكوال و باعد نوكنيروكذم العنل و ولعن ظ ا ا ا ل 2
 اهرزوف ملوق هزاوحوض قوس نإيشبو اليزصنل اظن لاكن احوب انك امل[ لشن اىتويسلا ٠

 8 : 1 0 : 3 1 5 2 : . يل شعوب واب ب لول اياممكاخ ا ٠ اه اذ اينما لجل ومكاتوطداكاذا هي رل وق مرئلانلعر ال ما, فرجيوا فرن اى سى ا اقلطم ,ل وه تالاحشالث ملا .الن 2 ورملا لع رلخ اد مدلل نوكديتسرارل | ل ارز تاو افرظ نوكرج امح اء بجيدف دن اوي رب زثمامو ةيتردانل حاس ل ريما ادوع مزلوهدداعل مل ويوطسقنلاع | أ رز هوقو لوتد ارنا عون وكف الصف بدت لزم اعل ذل سال الترا لق . مين | يكوونملاو لمد فرظ نوه وزنجب د قي اكسال امه طل ا لاما نقي تيجي 2 ةداؤل قاس اطسوتل ارجو ذا امؤخريل بوجول ارن.اعمال شمال ار اًسرزإبمل! ,زلاووم ا ذوات هرتعزي وخلال ازب وخيم (زلب ال نال نرحالا هله منن ازيوج طا زروق مزاد الو لسور ريح رل و دا عيان اذ يوسكل اع ل عصؤتلاريخ رز دا يلعب قد ةعرتشل | ن كوس مولات |ردمفرمال هزل نإ ضب اللعدرملا ةييؤضلو اىرازا راوتر يل ادراملا لمت امفرطل بدار (ةرظولد مل يلا ثددوجب ال ايشاكرت اذا منا عهتد اعنعد عوترل بخان -وصنما /رؤبزم هو دار |أم ةروصسبهذب طسؤلا | ايزي ارط#/ نوصل مل وقرهاطنت هاشلاط بح اد "أ نادصارئلو يال لبق: ناك
 لاب وو ىل اذرو جي ارز اج اذرظد اللا ناب اره شمر قر ختم اءزجخلا ادرج امال الإ راحل هراجاو مرج اةظولو ره اند ملا طرت جلخ ال اح اهنا عامنا الع رعشة ذ .٠ ص 1 ٠ ١ مب

 7 ف درشولا طحت دوجال اذصل لوم الانف الب نوجيال نصل المن عيد 7" رف ثنو له نسل اربريو ارجو نع مغر اطعم ايي زمن ؟و صاح الان يد ايرانم ل جرداويعاهرحو أح |'ؤمل رم دبدش رك زعم وبا دب مفر مراوغ أها
 ”نةبانعهيئان ا/ركتن او ذركت مال ارسل حد زعربجل افا ]سس و عز درصيد اذكر اذان الا هراج ركل اب اهزكمال نال زل اذه اسم اب نابهونملا ةمحتيسل اكتر ذالا .اتلطمز زال |لا أسالبه ذو ول رم نادالح هاوضوكمذ اكاذا ول افزجبالطملا ىابكل وال مانا رد انس مالاذ ايواوسو !(ةلطملعإ نا نهريح نزح وكد
 هدمت اذا ملوث ردزحزءاوكرجب ال ارمني مددت نما تلق رز اى اذلطم ن اربح دج عانس امكن هربا نوارلا ونور سوال يقداوكله اثنا ال اف هريزقزوجد
 دابوهل) فوز م او ةريازداسدراح حكناى !اريو ام ولنا نس لحج اصملاولد

 م 0 ْ



 ,لوتانافيل نفرض اخ اعوارل واول لعمولل لاحد, تول ساغإلناواسكلا
 «ةيعم طفل | ومب أى رش شيل عبو ملوك ليس ريس ايس ساري زاوخجرركرمدصمو

 هنوكاب+ ا فز رماح م [تسإلا انعيجواعتيل مل امرصنتمنرشاشرك كرون
 -- موتو ((فشسالا ا حرربملارسمدس ماينتسالا نالذزملا شلاش طياوممو
 /ون ارجع رن رمموفكررأ اهمشرخرخن اكل ذوترل راشنس انركا ةررصل | لعبرشس

 هرج ماهم ورحل ماعم مايؤتشسالا توك يكل م (تسالا وجسر وت لوشنمو ءاعاابزم
 هلعرال او اهزل اودّريل ايهذرز امتسال |ةرثكل هدسه داس الب رذذح سحور م

 كيم مىرشنا قسعدل اثراء اندال اف هبس تيل عر لح مايغتسالا

 تين اك رومشم مهئرش نوكري رون راع يطب ئ ال اواطب مهلا ع.اتكرا كرب ارشن ! م و

 . دخ مظنلل نهب وجو [لننل يجلد ةلميار مارب زهباوجى ومش ينزمإلا
ر ن المح أين مدعي امن ماي ئىولعب لعل أف رمام ملاذاشل : ارئمافلا

 تكؤح >وح

 تا غرش ليو إهاظ تس ازال نهوتتن لو لذالاو ماوشالا انهباوحر هكر الا

 نازكو كيك ننال افرل اهيل ص ةيبلطل ا ذراجب انياب النه رابحال الاى دون ثاذ
 ةزحدوب ماع هرعت شل | عورتا |.ةلو تار حلانه اص خ هروجْوسَو اقل دبرعتلا
 لنا تاملاذذكلادوب (نا اعيفرسحبا انهت عض 2: العم [ةاوناو نا! ناملا
 راشم نع ير نكاشبل اهلا ديعزسد انا مل قف نابوماخ ف زمانا انهن (ملبع معن مسا

 زوون دانه شل نع نكس سنن كتير اذا ىنع مل اسمن دتيلوئطنكا هيا
 ىلع اعزضلا واكو دلما ءاقج عع أمهمارنح ا عمو مسالا عم ا اهحدحو أما ترعالا هن
 ٍتاال سل كسزملا الولف لوض لع مالكلا ف نرماعنل ار كذوزفدذكتيلو ع لارج
 "يلقن الة ذحاذا اأن مط ليفداهدس مس اللا مفتر اون انف د مارغلان اصلا

 . طاعلاور ةزسنانوكب رز ايلا ةيوسؤ هانى( كنار ةزجدإو ا جمءانبلا!ىطاشلا
 ال اهرنغب ابلا ما هوا زفت لاذإو زعم له ال نانالروه الر انف انسلاهدرمشسصنلل
 3 يا انما ل اع رساعتلسماا ان ىلا هرووت ازال هرعنب
 ىانسكا زعوكجتلوسل اناا انفتسال 2 ب! ادركدرافو رو جا دنع هلا مدع دار يق افسلا
 تن اروي هربع رؤنك و داهربجد ىف رزئ نوما انييشنو هرمز د | تسلل فان 1
 ارنا مال اهزحاماو اىيلعم ون افجي رى اكرم ءانبوعشت قنك رد كاش ياريت
 اعهضاوب وبال نيلوفؤ نا ن وكدا نددد او دوج ال“ قموسككل ان انكي قزم اف لاظتنوجم ا
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 ل ار اهؤ/ررسمل اوبس مل ملوث نايرءاوتنارتل اترلوتر لع در نك نب وعم اهكاطونا
 ربراراو ءعس اهربخوإ زيا رةبهوهردصم اهدرسم دسب الان اوح عن اىاذاإل اينو ا نقف خل عسر بزوت عزم ةدياذلا ( أمت عير مم ارسريرانل رهن ا
 كاؤردصملا عوقرزم نام اف عريروت حم مدا ذاب ةرياخل | متن نم معا منرحم رس
 ةرارااييدرعقن | نأب ؛نوررملا لمان ' ب اججرقد هربحط ذح دبع زال عابهفوم ة شعل امضاوم ا
 ارسم خديزو هش [يبورمتن او أ.عقومرمدرمملا معيد ازجيل ةركوم مات تدأنس |ةبش
 ةحزوكزماب ةريافل انت هاوس اهر سر سهنإ رمح راج اهرعو الو مسد ب) اد وسمو ا

 ا

 ل ضإلاو اهبلرعموث اب داب ازم خاملا اعل اقيذ الكل ادوسذ ارظن قورمرؤم عمرا
 تايثل ىر ورمل اسكن مل ناب لامير د ةوساقل اب انسان وش 14 مديل انيبنل |
 مخرب أم نمر اني لد هلم: فطار غلا نعنارتحالس إل راش اع مانعإلدكا |
 [:ولدزمل لنا وردممل ال اق هاو ان حبولطمنكما ممر اهتخال نال نكما أ ع<لاكشاالا
 ناننا«ناوركذ اهبجاو انجل ميت مارين كنا غو اعؤنت ل رصموفع و زعتل واذا
 .امايعف وزسإ ب اهتيزج حكما اها لوتمؤسب ضيا و لت انك نادل لوم وعر رؤس عضوم
 . ناوي ناز دانل امل قونن ادرنمل الح ئااحلاالحاذ مليا ذاك ناسيك ذدزدع موعمابل وس
 رعي اركأمزب/ نمل او زداشل ايش | زعنانملاضارتعال الس احن [قنجالد ىعنن اًايدصلاو
 لمان ارب زمتينلفك تمر صصو بع دردملا وسمت وس اذا امال دز القبل لاننظ راسل
 هيلع اجمل برج ررسلو رايح نان اة دسم رج رضاول ان اذد اس الا نر الى . موليل !رذباؤ نادل وت نرزمل اوعميناراشعالاةرمرع دس اىاناراببعالا موت
 دعو انايبزتنأ لوتس م لكل الد امجرنمل ان انوار الا /ياجحيل نيو زج هذ رذن
 ايلوازاإل | مل وة يضل اشي زيال ا لع مالكل امرّوتو ةروسر كعب (زاوسبم ان لول | ىلع امرعخ لع ناسبل اوبس شوت وهوه قسُحلأ رتب الل لاش انلزنا اذ اوم رل وق

 ( الكاسر زدنا ارملا لريال نيو ىلع دج اذغنتسال اال !ركحلا رتب الا ل اشرس ا
 .مثحن اشم مداكض ان ردا كراوين لض اف ما ارز مزل اوكرخ ١ مالك ارثب | ثءاكأذ ا راكم ا
 مالو ارل باج عيت ن اب هلا 37 ايبجمد ورمل انا ملوتكزجيالو اًترلوق نمو مرات ل طلع
 . معتقلا ]لجن اذ الحلا لمار بيك يفد قيل اراييعزمقو نيبال هزم ركذامق مشملا
 هل وت نيجرل ازاجازمال زو نمر ر سك و زله اعال لعيشم اريكانل وه امال لازم جن انف الوا متل لهل الوشم لعمشل |نوكيفكرخالا رلوعم اهدح | لهرلع رستم او

 0 ناطاد

 ا



 ب
 0 0 ال !نيبلل اب انك[ أرحا عالى اتا ماب مب ا

 سوسمل 00 ننهي 7
 م زطساوب أ توهو مثلا |شلال نسيب 0 د و ب

 حوض او روكز موج !برملا ةلضلاذا ندا اوه متاح اهيدقلعمب ا لشلاذا مررشلا قو رلعش اهل ام انهر دل لعن 4 انشا يب اهمال ظ
 2 ال ! للملا 000

 مالو دومرشم ان انه ضرس مند 4 نال 0 ا ىويادراح ان الس مدني ولد ودنا 0 4 ؛تولح نون رجواماب ايلاف تو مادا نك ا ثان ال مشد | هراعزم رب الم. اىضوربيل لهاا 0  ايالرل منال 2 1 ا ا
 ىلا سارع الوعل الوهن [هاظل !س]رعول ال عم ارتي ااماقلا كال ١ تدب منال صال اوا ء العب انكل 13 ثازع ١ 5-5 نتن نروسرش ضبان

 ايكحيل مزمل انأن' ٠١. رداد دع وو الانام ةاييتساو لظصتما يو يوما لَيكَو ما اعود ينحل ازعكد أ اشقر اطال

 د ماك بوسي يجامل داءارلل ان كلو
 00 سر سنا كماله ا 5 ا 0 موسم مب لك »نال / :ملادأل شمل
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 بح نا مم مشمول ذٌولئد ابال اساو نذل! ءامس وع مهربيالر وصل انالكأ :ةركد لج هام
 - ىلازياهتد واق ووامليكزل اخ وهي تويدوكلاو نييرميل اعل موعد مل دهز اجا هينيعتكلا
 . لتمانناىدافنع اوت ش عمل لسن يطال امد نآهرملفم اترك اال ذل فس صا
 جو اان م امال الوضولا صنعت مالو افنلو روسي! زلصلالواؤد هلق
 فزلاءاعومم افشل مىصذلصل اون دضاول ات الجب ةلمجال انوكتال نصل نال
 اونو سلا و ازفّسحل انا خال” مي اءىفو أو دغر تصل ارض اذ ماكدع
 ل اثرا وباىزلإ: جاو اجسكرجو ناو هرج ل بج طل اوارشنمل )جو الو مم عم
 اهيل مزا_ىقو اذوب كتوىا قصلاتول وت نيكيس|رحأ ال ةلصلأ شح أ, رعوتت عم

 طولا وز انإل عىالجر اماو زير لعضو انشد اذ نيعرسال ل لمنلا ةيل اذانسملداذ
 ١ و معرف ةرومواطنل افصل حيف ةضاولا هلو نأ ووطن و بألا ينصت ال هزرمانلاب نأبعالا
 "الالف دة ىمتواذا ايا كووا الامل طلو اورو سلال واج ءصول نال ضاف ناعرزعز عر
 مجان زماان انركإع ليل لول است دلحلا ال از اح اوأورمبت متو ءر وصون
 نوكتل لاخلا عرشدو راسك لون ونال ملول االريصملا مر عناكأ ذالأ هضلدالاحخب رمل ررصملل و أنو نوكتل

 كارلا طبر إف حيل دلل معن اكزاحلا طكسبمد/بدرتولخ أ ماومأ وخطط صو لوصوملا منضوم ايام سل اركذ
 نذووز ايالادارسوباوه ءاكحلازمحاملاءبلوقواولطس عال ةدزملازاحلا حوار ولولا مميلا عاني اللات
 ملواوح العاق ايثويم هريهتضو اذى ا واعاةتمتو ا ذا لوس يجرمناجالن يجول ا اوج يشل لزم

 سدوم انريالدسإةريع افلا الز صوفجقس ارنا (ئجو اخوك اةبباتول انازناان امك
 ماوعريسب النا وال اواد وم نوتنال لوععملا تال غلا مكنون اذن الوحل بالوخعم وا نإ وص

 كشرلجو جزوحز بحل انام ذاك ذة اهو جلو !ولذئ وخد ًالوغساش إل لخستلب
 بجاد .دا زم نطور )ل محالارح ربع و وقيل عز ال كر اعرل وف انشدقعتلا ران درع

 ثلا ضافراعرزناكوعل صال ا ةارئرلاكرتلن !.نإب ل هولا حل ةىاادتتسد ا ماوتانعركل
 ىرجيالو *عل ليش زنصاذ او داذنعاوعلعو داصال 2لرف ريع سس رس از يربخو ارم ها جذسالا دوكنال ل يشمل

 لحب نال لج لاربرد اننعاوزطاخ نال ويض اططدل طع مارج ذلك عوتدمل ا دريالسكلا
 تالا اثار ريعان زعبل ثا اءرل عتاد ريل اوشن هذا ين مايحر يمت الذ
 2 تامل ىدامسلولو ا! عولع در جالز ىملا علت س اكان راما هرخالا نه طا جد ردات

 تلوم اال نلاوهددا ناك وعناية ردوجدارل وف يطول ايام مالا ريع ةلحاؤؤل
 ' انيباداسمدزلش"ئانسل فى وستر اءرسزعز ل !ينجالاعوا دل ماورمالا هوكالا

 ..»عع 1 :



 لونا بطب جب او اطال مؤهل عدانو امل وكر عد ارب جو د ثمال امش زوجا انه ن ارنمحلارككو قلمم
 ينل نيذشي اطل اىدحرم مكرم ناو ذل دبملاو كل ضناخ او كله تغازل وهن اورك اوك !ذولطعل مب تل او
 ذب ميو ملدبملاو دوطسملاب مخول ميال داتماشلإب ردن ان اخوان ائرجتوخع ال اكو ةركول او م
 ةيدوبمل اذا سبر ءزشلاو (هدلاررعوم | اخ مم لكل اذ مما. يلئارانئلاددع هاذ اوك امه
 قب نهم عك ذولا لامي وس كبس لزم مح سوننع اذ عاجلا اذو امل ةلصأج
 ريا خل امور أ وق ةجّرراو نزعل الص ل اوان الصاحو ارتجحرلاو تاز اف زي محرلخ هتفلاو جر
 روت لظفوحدأ لوم عوقطلاو عاننشسا|نيرحاد طعركلافزضأد كامو ق| نيني
 ىااع افا. ئ لصد نادبحو ءانمم زامل هد مرج نابل اطل ليهو يدلاذ طعم ان ا عمالوم ءرحالد

 الو نرد تما هرب موردال ى حبل الباز :باره جال [رهاح اذدرس رباك ءلصال لعب هايج
 دوال وق كدذنال رجال ونش اريملا لز شم اهيلزبب مزعج اد ارم لل !هاكح مط كار ملحان نسب
 * لع مابدان( رمال عايل اذ يعتو (تءارغتإل كنار ىذحالم اين ويم الذ انهن زكا
 ذل ام طْائلونؤيزمينلمعلل 1ص وفير جراح او ع وجت ال ها ططنمطسل غضا اويل وال انا زلمجولع
 بابكو :رعزنمف دال اهلا امين ايد الذ لطت لسا ماصريعدرنمال اهن انف اةايعناو
 زل اةرحل اربلاوه نا هوعرن رعاك اذا نر لوقنم محرل ربل وح ماو كاتض وا دل ىف
 ملغ[ ناكل اوس زها وح وحمل از نال البابي اا نشس ائن اتسم لت ما اكيركأ او زلعلاا مالررقن
 لوقا: ردصلا ع لشح وعل وتلا را رعزؤلا هم اريحاف لوقو كرا زعاربحد ١ هل وق ثنا
 يك حاولوا او توفل رنا او ديالا رقت وم زاجر باز ارناف ومو لول سب الكلور املانمادح
 نجل نول دا عن رسب طباضلان ١ مرعاو ساراس رثركلاثل امون يل رخل ,الاك
 للونا] راوسملا نا لع ديدل اذول و نعي حتت رنا ن العزي درعتم لاذ اش امرعمب لضاقملالضانرإإ
 نجا هيكون انزيم اندم وف اذ د ائعملا ن !اطرمكا أر ناي ةرابعوابوهشبح ةينسانا#

 فراج نيا طنلل انه الوتمل ةاى الوسم. ال روعل ولان اك ذاه جت ناره كل ةايعاإج
 مز لوف ىا ويب جلا ا ملو لت تشمل ناي ميلا هيدر ريدم لس اذا ح لوما نيل ذا
 ةلواولورا مال رد تمت ناز :لومم مارا لا اجد لو نع خرشل أ الع لوقت ]مكنه |
 اذان وكنا ريم دز )هزات طتاكأ وا جلط ايل اذنامبال لحد اهل اؤاضمسارجا لعن ا
 وتجلب و ارب نمرل العن سا مول انمرتعاوراف امانه مدد نقجداسلا منزه ءلوق اقام
 دزعو وق بيرالل ل مجم رضي أم يكمل ١م روهاللإ بيشلا «سلنبو د هنا لنمو أعم مسا عدتد



 ”ةعن اب ابؤ اه ولعلي دل د شل افلا كللذ اللا ةربأذ تال, اش ارمكا انلاؤ طلاس اةدرما

 زن انايلو لاولل اصل اويل هد زمان ري اناس دوعن ١ نيركرم م لكلا ء انسب | ده ارك الك
 7 مانا نزغد ائوتلا موي من ما رناو تب راونن ام رعاكلامئاذال اير
 ا ا ا عاف طعدوجول ىف لهنا | مراوذ نم مزل ال اس نرحج اوولف لميس سص ن اكسب اهل | نأف مب
 . الفد ندد! ذات قفرملات لان طزبزع اء امزعد ل وو مجارطذ ل وريد ئمل ا ثباحاو
 الكزاو تلاد نستلل! ءاّمجا هاون |ييب لسن لجو سلا مالراوا ف ىزلا نرخ
 رشوشمرا”لوصوم (بلمج هرتعن اذ ةرب ازاه ناس فن او ىعس اهرب انل ااه امج صم قوبل
 | ذا علؤنل زعم ام نلعو نا لعل حم الامي!ططزحأت أعطرلوف مفاد عرف اد ىنملامجرو
 هطنل]اوزل ميركل ريم كلل لوتكس دنع ادهلع مدلل ال نعد نام اهنا ةزمعتلوب |
 (وللا هزهلخ زدال زمر ار اكو ميطرَس زلجج وكلاب |رجا و طرشي الل مارس الكرهااف و ن |“
 ارم اللا ذال اثم لف ملا زعالو لي زمرد وز ال ارينا لونا ظل اطرح لع
 ايزكطزتلا ةادا يدذ األ ميطرملاب انيس اشل !نم امزح اره ةنترردمل | اعملك ةييرع
 "امل ناب انعارب رناومت مطونلا مل اصواعرن الرب اوحرلع ا وحد ىراببال !ناذوحمازل د
 بيبرترمملا اطذلا لع[ فوح د متم طع رونماع زل هدو عمسنمل رنأب درو ةتطونلا ا مصرفع منال
 ناو اكلم ًامطاطرب زين اوكرلومم مزن او هل وت سكب كانا نمل انس اوك ًاهرحدت |رس |

 از نسون مد مهن اور بك يزال افا ئه دراولا دول هدرذر( لهوا مند دبل
 . ناةرلوت تلبان ات راريمإل انءاؤ أب امردمعلا اهل ارتبال !ءال تايومل اتش نلت ائلل |
 تاجا تضو اذار ومر ناقه احلا دوزملاريللا)هترحال مالك رش ماةموبول اكيد
 ,قعلطتس ا حنان يفصورهو وسكر ام زن !صرقول نال ءزبب لعمال الوخ دمر اذ
 . فزاش از سوشلا رش ةىدارلا رتمو رتل اجلا نيبو رسال !نعزح أتش إل ناريدستملا

 ةنعونغمزويزماج اثذالع اوه ناز وال وهل الها نوجد نإ سي مصعب مالم
 انتصر رونملا عانجالد تح اسلن انه 1ع. هلع و براجل د راحزبشلا اد هلو
 لعتو ارحار يسيء قل رجا ملل وحد هركنمال ما قا امؤنل ازكن الن م يفضل و
 دمار م افريل لير ريناوح امس ان أك ذا انل لعل خرتوامي ارسل اريزنن ال اهولاذ
 هع اهوار ف ايضنم هخعان عم ادول 4 لوم لع رفع رم تل عام ل عجلت > رف روفكيرزع
 عفا دز اهو كد ماك لهرسيل امع حت مالا دز ,يلعا يلوح د منش خا ةح املا

 ا نما ا

 وت و ووو كو يرو 53-2232 < د ١
 ؛ 'غ



 وحضر يور اوراجلا هنزل اوامهلع مالكا مذدقو تيس ال !ذ]ي رف مزيل ادمن اوم هرفعر من6 وو أب هميبسل عسب مكوع (راضم لضم ىلا لمشل اذار اوواعال |

 .”رلاولؤعملا خابر داركم ام ماو اينما نلت رتيلاذ ارد مفعل او
 رن( نار رمزا ورشه ماض اك ةرمززل امج نورا و مانرثل كلر نأ ةرما طل ارئب
 2املاوور املا تزال نا ممالك هاظو يضومل !لتخأذئ حلخ ةربحالا مولثل درت
 ىلع ابل وح دو مولكل ونسي نكلر عمناثل او اقلطمل وال لع زخرتد مرتع عادل | نيب
 اوذبوت اولان اكر لع تلخ د ايإركلكا هال ل اذن انوه كحرلع وتم ملط منال عم
 هنلقلار شأن ينخلا هرهزع دك نا لوجو انعساومم هبيمح مال وتركت اع

 كر اوعزولس امزمر اجدالوه ير داب لاو هاكرخ اذملا ازجم الع ماللأ ل ؤح هدتجنم
 ريملالعال ا'نعانلا ن انذال ادد خزال انامل رع اسري ال2 يسال ا ىدارم او
 دن اذؤل أخي أمؤنملا وو ن الع لوؤرلا اهفجويل داعم مالا هنهو رك ور بحالا
 نارص نال, تلح زل ارش ازيىلو مييرؤت زمقر>ومانال ثا ان ممر صلاهفرسيل هلاك
 ديوب رح امجامهاركرل ف /ضريكو تب مالكلا عانشذا اوه كم م اق ايبزسنالم اقل اريد
 نكرر بس ناوؤنسلا فو ,نيعسنندي لم اقف نع جيو ماهل كيب لمن ارخص نع (امتجاب نيتحا
 العدوي كداب انج انعردابم وعام عدا الرجال عز هضاف ءاضايمج
 - اًقداترلابزب ناوئدزكاسوربإ اتللذ ا ثارملل ا | ندانايبسن اوك هائاكسلا ا
 ريك لفرح مح اردرم ره, وسد )مو ناو دسيبذللا ريكو نأمدال | ازين محجبزت علطول
 امها طوي هس نعزسات ماع )الل ال وحد نوجي دو ااهيمسازمو | *ل وق (اقل رول
 نؤانازملن ١١ ذ اذ تح برمل ضروف را ذو شبل وفم يعومال الع الود
 لع نار ومر الاناهرل وسنعد ١ دل ىف انزل ناكل ابن [١ ذأةىالسانل دقيت |
 معن رخال اوه ل اريزتزاوج مكس غريم زمر وحن ان لتجار ل مالا دعس
 لوزه مرزشلا مونت [لومسدرفن دن عيون اوان سلا ةبابل ال هني قعرميلع ىرجو رانا
 لوو زتذاو هرركز يوجب انظخذ امركم ذ زل الضخ ا كل زك واعد حاد ميجلع (هلل ارح د
 (5| زويد رصنل زماوحو ناو دايم اوستن 1 سمو روعشت ىلع مولا |لؤح زو رك مالا
 ايشدازاو سل مال عشب ماذالاحرطسوت منامول اك هل وت لفنديز انكاس ادلاو ناو
 ريا اوزإلازشتحو رتل ظدام امد لا نعينرض ملا مديل او وملا كرا
 طبعا ىكرل () ورمل ١و لد و معسل اتروز ان انيع مليان رنوجبإلا نا ال ال هل احم اك
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 لول اناكأ ذااماون ايحوبال انوه ١أقمثم الضد اى ذ امل ماععرم زعتر ماوبج] وسلا

 ف ند زمو اهلك, وزب اناسحال ارب ماو ماد ام اينقل ايس د اوخ دل الى ئهعمو | !.دبعم
 ملاصوئي] وق عامسال ايلع مزميدلو ثدذ نق فوز | خب وريم ال وعملع ]خذت انا ملوت
 قلك يع اويروجدراحمب َقاقدوامرماف كاد اكولا» درب لاذ مالا الوتسدل مسقنو /رامرنكو ا محلل

 هن لع مالا |لونرل لنصر سشنؤ ربل اإل كلل رند الؤيحر اع مدلل الخس درت يجب نلقو لوي مالم
 ىلع اهنوخد نال دلائل إو رقزمايلاخ السالم موكل فاشل اذالاخدوكددل الانقراح ا لوس >انل ردوا ريناد ىلطنم يشر اني من اقرارل اف ىس احلي زينا الخ مزه انام ا
 ْ كسالزلاحلا نه أنا لول |هامز/ اداب لعتجر هلوث »هامل | لعايل اوخر عرذإ عل ١
 "مب زعواسكل عراك نع ابطل | تسمل اواو رضا يد انريتمس اعدادتبالا مواك كذا راع
 .. مهزيو اولا نال نهيصورك ان ابد زحال نام وتطع ءابد يلعرس أدوريغو بلك نال اوبن |

 زوجا زير ثلا رجا ظجصاشل نلاقي مزمز عتق برس يلا امل
 نمو خالخا نإ وةرهاظر شر هاشللا و رع هازال ل اقاضربال / ئكلو ها ون زنافلا 0 و 0

 ايوارل صرب اننا م رماني مهتيلخ او فرامل لعدتاميل ائذلعملال الإ
 لو خوؤصاسل اوأفرت مرح ائذملا ناك أوت لسئزعملا ةبشلاب مرح زيدل نى امس
 طماع هاذا اما شج تخيب بلا تد دلت ترج لع لش اهل وخرل اح ناكاغا واللون
 ياقلب اننا راق مون ]و اركمدللامثمزلا ىمتمايرسمو |انبم سال اذ اكت إيلا اتيبو
 لاسر فتك يون دعائم زار مالح اخ ذلعل بل ئامل ارابثلا مدل لوخا
 ةايإ دوف 0 : : ,ىييسجحذمانه ثنا ذا !ىسإلا دلك رش امال اعلاذإ للان هؤ د زمول

 ىو وصلا ةلاعالاماوركذ (لداهالا ماما قلطمنيينقلا ع مدللا ع ازيا
 تول قل اسيل ةاياؤنل اونو وتدل (ينزاكا ذاوومفانلا ةحام اسير ال( نوك
 :لضال امس ال ول اك امون ايئار شرم سمبل عمح اشك ماو عامل الغزال يم تالا

 وضل لعل ال وخرل ندامل لم روبي تاعرمأرفرمو توام والي امافاثلا ءزئامو
 ني مهنه ور وتل لعتدخ دنادلاهالاعم مدالوبايتحالا عل ريا زمليثفماو
 تعول مجول ءايزبالا قناكولا جاب ارحاو قمرلا حا تشل او اور | يكذم ازيا
 كسغل نزين او عسل ت لمة ن اوم اتبالامالءلخرنإل اهي تلخ دال و ماقلااًنيز
 ايي (ييلرم) وأ طعتاخد و بولذل ازامشال سرعت (نلبو ةالكل انم نإ بايب او
 هوا اللغه ورملاوهو رجالا ءزبل العال اع اند لاعذال رس [خ تدل
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 ًاففكشن دب زين اواي ت لئن ١ اماو بزل !ءالا دلع او اشف | يفيزم بالذ
 تفائل اهبرؤ لف نوانل !ييسكلال أما عيتيزلل ةحوننملا عم ماللا نإ فعلي انهتسل نان
 'ال[ متل لوح در يرْدِض مشل جال قش اخن !لططلمنل [لضر | ل مالا نوسكأ ادعب
 اضل ماج رتتزؤلام ال لايبوا ارتحل هياتم لع اتداس تزل اريصتوركل ١
 ل اظل انبالا مالزالنا ةرعسك لد هنا حمو سكلاروب ضر اكتمل املا
 (نبلا انهم نصيه 31 ىلع (لبجإغملا طلع ضامالذ ا (يقضول وق يكمل لع
 دوما فان داو ال نجمع دنع ماللات نييك ل هز مع اماو نعمل ىذه عو هاذا
 انلعرو روم ارز فرع عدول كلا ال تمول تكن | ءرت وو نوجيإل مى عزم طخ
 ايلا قم ادام !موفنب الر نجل اذال او كك تنصل نيل ئانلا هل و صننا اشمومال اتنمكام
 مرقم ين اماكن سامر !ةرايع دع ةاربل | لعل زر هناك ل وت ل وشل اهد اسس انس أمم
 اكتئل امل رثل العر ر صل اول طاورل ضأن نيلل ةوربم وعم دس شبنن اذا انكوعأت دلة ارب
 نيكانل نحدد رب ريفا اوصال ار اينع !ءؤس ف اهلوطدؤل ايهد ملم لمع تق
 نب اةزعو اما ليرد ةد اني فزع ىسحلاة إنمي زيدو هل م لزب لكجدزع و

 لذا ايلمأذ ليف منن جاليرم (نازمىاامز مدؤت امل ىل د لاعروا نالجرلب ةييعةدادا
 تاس عمالابتصنخا عامل |زنل |اهرصف اذاالناريفبأم ةضاحلا عرب نيام يركذو
 قتال نال مسالا تمحو |نتسال !ليببس طرح |ؤضولي روت ذ [ل اف لش وع رلخأرلا
 لعاللوبون تا كل ءارسالام ال اك ذ قيليالد نحمد اطل ئمدوجد مراسيل !ل بساع
 اع لزل قووجوملا عم انا نب زدارئو يد دليل رج دوك نا نكيمالو هيلي اجل دممتتل اوكا ذ

 ف لوز راصتخ نون يضسل انييلد ءارتبمالا زد ارتنيد وليل [ىشرمالو نايعال /نمعنو
 قمن اورمتادرطمئ اربيل الب مسال ائئممل سيدال وربك ا رذاصداشيحرو هسا لج ىليشجلا
 امها اومدزجؤدو معو شم لك نفد حب اوم اذ ةدهول اورد نتج نعحد معمم دانت
 ىلا لوطملاون ارحؤ رسما اشاوؤم فون نع نملاو محا اماهاظ جرم كفر اول (هنوكن كا
 ضدي قانا الامل رج | ةزمجلاز اهرب او تيمجل امج ضد درجزك نبا ادا
 ناو لك موز وكيد داع |مجدارذ اب لومل اعد اجلا ةناربسلا مالك ةطقوزلمل ا
 تبعي زج رح وا 'سولن طوهوك اذان همن اك لسلحد ناذر جال لخالد اهو, الإ
 ملالباماولمنم نك ل[هلعلخد | ذاخ:آحالا'قلمتب غاراحل دال الرمتلو نكمل رج ئنسالزم
 أن داخا لعرابد رس ناذ :/ صال ن امل ىف يال ريل أو زعم [هدوب مسال انوكبد اهدجب



 اساور شل كالو دايمن كال والورمؤل ركل ماو تببنص ماع يدل يمال
 انورجيداوظ اهون اكاوسومىداال 0 أمل 7 000 افدؤحم
 ((ئالعانب ايست اييلع رسال ال ومحو ارل محو اريح ا موت مجال ا ردلالاده نكلال ا

 طرز شاناداهوخ م 000 ارح الك مما جريج املوسيل
 . تايشلا اقوول ا مزقت جاوجؤ الا ناو معيكعةبابلل اف لاقرسيل لعزل ماعل ا
 تايحنان اهسالع مرّوئدال داخ الحم دخت اوس !لعرع دف وجب ف ظن اكأ ذا نارمح
 مروهنهالؤ طوشيال هن اونتفل هداك موعن [قتب ولما الما بيرم ع اير
 ل ,نبالرانلبل جرا و قلع مواكل ا عضونل رشي وقف عمه و أيهفذزماقننا
 لاذ هركذ مدع نتفهوهرالو حر و ونت مهنعيت در لجن [نووش مينعيم والا اب ١

 2 ةيطيرصور يلا وهدكنذ ل اريشأب نو اكل عرش ماصحل | حنس نكل برت م
 ' *” اقنإلا جزيت امن اوعي امزح اركدؤ, رف, هنيك) شم رزطونل | عرش اهو اشتسال لإ
 كرت وسل لع دلماعلا ال مدفندت د زنق امزوطم او عمون اور فال لعنوقبطبهد
 امهضزبوا انهئلزك مالا لف !مورعو افرظن اك ذاربحل الويب ايس نيبو[ نسل صنل |
 ند مرؤت هزي غتسالانسرءرتت لوف الاف مثلا اما نيك ا ووهتوكينا و ملون
 يمت لستتو ليشل ! انهو نوزدوكل انمل اخورصال ارا رتبملا ام اوتااركنلاب مصمم
 نياج أذ هلواسمال و دل ى حلغالو دل اد ! الط رسال مكنت طارش لع مو اواوطي
 فام انين نع مالل اوومل ار ابنعأب يمحي يمل !! | "اضم اي! عمذو ؤش نوري
 ١ قدعوه اج نعبجاةزموعاناو أل موهجدتسو للك ابهذم زعبل ا فانمم او
 قتلا كاد ]راش امعتم اج اذ طرشم ا لصصرود ةريوص يأ جاد ق الل لب أحاو ىصوم
 هل وفرج ولعن يمال ناورع دن ودرجوزمابدّرعم اهئ ره ُثيح مالا

 كيال مواام هل وت نال ييزصنلا مدعطارتشاولا ةداشا,ةوكؤزك اش امهل او
 1 لور الزر للا لورق ازعاج راما باني 3»

 لوالد ببن )الوعل رهام ذا عرج اق ونجتيل وعرض تن نأ يرمملا مالك ذيل
 ةركلا طوال أحن هع «ناتلطيالنجلاردسا ذازجرل ريع و ساو صوظمل نم اممل اهزه 6

 0 فئه اضملا ا ذو | يول قرظونل نا الابنيمتس الئ لشموه فاض مدّقدسلا اهدحا ناخب و
 ١ والد زهسا ول ضملاذوع زر مهلتفاو اظفللا ”ماعرل لاو نواضملازس ماللا(نن اغاواننكلاب
 ةءانال ع زموجرنج مسن اكلخيااتب هرلهشال للا لجعن ا امر ؛رخإل الانا راثملا لع ةركتب

 000 ' ١ ظ



 مهب همرذ هاصحل حر )وكن ايؤصو كي ارهلع ال لمت ال 3 انه سحاب !ايلو نس قمل ا( ذ
  [يرسرلام مالعال ارم ايكاامزاضرتعاو الا انهت يسم دحاو البو |مسال أ نيه يسمدل

 هلثم فش نوكيز دانى ان ايو مقل اخ ل شرير زله البن درمل المل يس قديس ائالكتملا
 رداير رفا طعمتش ال در اقل اة يك ضي الو ةدب اف لش نى نوكدناخدح !لع امواعم
 لولب ةركل/ضعو وحلا ربحا نديم و تطمل السواك ايروكا ى] وق يلي ام موب اك ةررسإب
 ةمازلملا 5 اهرالدرب الد ىب انا ليش جال ماخ اجر اخ ةادااإل دمالا] لجرال مم دربالئح

 ب م لمالوز ىناثلل صن وجيز ءاطسلاعال ازوجبال ماخدوعال درب الد هزم اهيحالو ل عر سارا الو
 سو اغار اهو بغرف هلو قرنم اطل ملال مال ان اهلا :دوكوةيفزم بلال دول ع
 د ملا, ناعم ايدول اغاو تادممرنا عميس يال مسا ن أذ زعير كا لوخع دور لذ بلع ال عال العنب
 رنج لعلإ ةءابشم اذ طلح هويبشمل ىف كاتم صيصختد اذ اذن اف ملك هيبشسل ادم اد سكول
 _ اكمريبشل نيون ورث نكلوبئره سال از الكوس انهو نيزشالب لبج حلاطالوك ذدوكتتسا ونت

 جل من اولمل ا مال نأبسو تععاال نامإل لع عزخو ني داشبا طيظ زم ذعر وتكتب ٠
 ىنل مات, بلنطلل اذ ل نفقات اب صودوهو طندلا ئئلاديدانا ل ئش ملغنام هلو قردجوضرجبو

 كيران ارا ئيامعت اننيد ظافلالان ويمدرق مهاد اوداسم مامن معيزمد انام ديت الا ٠
 [هيتالوع اعونرم هل وفل دال اف عجرم سسوس الوقو زوج ل ل اوهىرلاقلغلاب نصوؤفج ملا ب
 دلما ملوك نر زعرن:ىمارعحالو ع ل مدرج ما دل وذ ضاح هاب جامل اطال وي اوضمع ما رل وث هلغن
 ثا رعور. ريو لعطولسل او فول اذاضملابد بشل زم مزجيرع هم نخب لاقهسبأمي
 الج انءم ما نعمل امبان نوكين امض طبل اف اد ذل لأب سيمر أى لوطم دال سمس ناذ ,عيسعنيثوراثو
 مهببلوتن عدس وانعم مايزم ئش بلص | ام رثإب ريد موجب ةرابخم هدمجأمج واماعز وكب اطيزتشي
 ىضيوت ايوا مبمنب ا مإع دل وق دياولا عاش طم نا ذب حرص سبا الماع نوكيذاطب انو
 فاننا مال عامركعانبلاّصصالاف [يلذ( سال لح لع هع ردا يصف فرحوا ئر رح سرب
 *  لايلاو طفاوللا ئير امنع انيرضلا نارا ةراش ءلرلسلو بطعاذلو ليان ذ ارح فل اذعزم مل لع
 اذا ةدزملا ةكئلازال ابلاغ غن مادزملال عراخلاو ذفل [ئاوززعال |روظحر رع اهدح/ءوطح
 لابس اجرا !ة لجبال نال اما ازتتسال اى اديبسجلا موسم زمنا دل و امينرمز وجب تدوكت
 اعوكرن 'ستسارناولا شل قبايل سلبا ضسركةبجالل ان اكورمارل او لج مط حوض رقم دونت
 كيلو نيالا نو دو ازتسال فهد لّوال انامل لجمال نمؤنلاؤ ملباقفلابوج الن الامال ارسلاو



 :هجنوه' يأ

 0 اميركو نت انئموهدبلارشسا اف للا ةركومن كال ازا مولكملا نوكي امرسروت
 راند انتاممتن اكد اوءابلاو وقم نوكن ل هاظ نك 1 ذاندحإ يؤ اجاجلص اوثسلا|
 ,ننمعرب هرانخ اركوامأنل ذل عز اءلوتلاو قلطنمرب زاموجن لاو عمل اطر يكانل اهاال اونلا
 هرب ناني ركعتي از ناواضدسي سال ال, يشالزتؤ مشل نايزمرتعاو
 ت!ادادَو ارسال اولا فيم د الزم ولك |ىوعدال اوربال هين ا مويرعيصتنل ةركوم
 بيلا 5: نمنمر ذو اهانعمالمانفتورزبإ اذاو ةركو سةر نتناكال وجيم

 ع ذل اذا موجب م واعر مرظيد ده رمل ةروكذ موه دباو جو فرح اس مسالا
 او زل زهر دايؤشل 3 مالكدأينبم أيس اناكأ ذا انموصخ
 الطايع ب ت9 [ريميد نسال بن اج ودا

 والا اغتال نب |كتتس ارتدرضر اعل“ منول 00 |رشلا انهو
 ناالاؤ وسفن معنرطلا نيب 00 ندا تينانرلا سدا
 لا جوبر ةراسا مضول اوفو 000 ءانيلاذئراطلا ضنا الَعَي
 ع رلومل منع 6 رمز اة هلوت ركز اونمنلاءانبلا ١ لحن ظانلائارانخا|
 0 اون امانا او د.إ داقاضمىج امانه دّرمملاب دارلاد ا منملعو بينما | 'نأحام
 ظ ا 000 ا ا ا
 ظ ما منامالرنمو مل قد ةرحاولا ملزما ل زتنل مننم لئلا ”نلشحلا
 ا اري ذو اقلفنم نوكناورب نلت وكن | قح ا تطال مس ادوبنص مث وأم
 ظ كر تنانين اكمدلاءاتاممنفلا لمجد ان موبلا علسيزنالههّرما
 ا ا مناهالو اوزمملازم تاك وزح فلس اججر اول بيش ارم رهال هنسونت
  انيبرتوولسال] نتن اكدلو ٌمرتشلل مدللانرلإعتلا مدد دنسح من زحام ثمركذ نزملا
 - ” اطرسسملا ؛لجب دمج قاتل بابل اماو لل بيه وح عرس اكلي ابابل ازعتسمانلل جلا
 100 دنإب ئبامرل 5 نييدوكل اود ط لع 0-5 دهناإعمش اف

 0 0 نودنلامدععم مل وف جليل ةباطاوأ
 ْ ذل ا 0 رسم يم العد ج زم مح رىنبلالع

 قل يش اااو نول او لئيرخز ارا 1
 1 ١ 8 اووئلاطسلف ةلماعال هبل الو 7 اقم وال العهلوف ننال
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 : 0 غال ءلك تي مناف ىنمرلا هورامتبه زم العو ناينبمال نإب رمح هزيعام هرج
 ”ائجانهةريشلاك الولابهت رع ا نيف هطول امش انممامم ىثملا ةروص راع نيتلا اوئذفل | ظ

 فواسإل اورج مم. يدنوهو جه شمل !نابوسأقللب اهسللراج تلق مف فوم هش

 تنعمات ةرل الكت رد كانه ةشكل ! نيد خل [اتتالاوهدك انهرشلا مورد
 ردوا اءؤعض اذ قيننشل الع رو انيلل بسد ناؤركمل اب اذه د وق درطولا نول اتبل يبس
 ًانباايسدورمو اطل اعااو اذل اطعد تورم ئعم نفت عم تاهو ذ انه اعاز وز اوع
 نإفوعتن|لغمل از ب ام :رزشل ١ ةروصروج ول مسال.انومخ اذفامال ان! قروو رفانمإل لع

 ىصاطلاة لكل اجلك ولعن لالا. ىثم اركز مانا لعزل ن ارئالوكتو لال العننل ونجم تلت

 نفس اكث للا هزهلع ودول نال ىلإلا لع ةريرؤم غش عؤس :نلا ا ءزهوعش (رهاثلا

 87 مل وق عبسي نائاماعؤودو لببمشل || ونش دالدبولمل ا اند اب

 'قلطورشلا نهتدحو اذ افرلوثرزعمانلس ١أمز> ١ امو ارحاورتحالا سدا

 وج نيتسالد دلارحىلع اعمل حر رق ]ع ءأ ىاذ اتلعَ 56 اودل وك
3 ودل الز ولع اود سه زو عاما ةرحأو ءلج# مالدل اودع أر ربح امم اهكردتيا

 

 تروي ن النائم اناا ينط مأ اتناك ا امن الد هريس مع اهاورمجلاو لقنال اههسسا
 ىاايرلبالسازعزعملا وق تارك اتا ىاةرءاز دل هم ادحاوواعدحاو ماو حلوب

 لوف .قوكل نبل ذكرا عابتالار أمنع ايي ازين مزا هود اولكر ابتع ابايزفالرسا
 قزحلش ايزيعراسل ا اسلا تيدرمريمؤا ىيم ا من الاون وق مول الع داربلاى أك ةييعالا

 ”ةلاهلدحا زرت ررتللع أى ازلج# ملولاو دل وت هلق تيل يساره ال ازع
 ذل رن انلع لاذ طرا ازددت | انتر عجاورع رج امقنا اهدحو الل ءاملا
 . اًبوانوارعل وقسم :راخوببل لع ال لعن مدوذام مهنه مد ايل لعال لامع ىلع
 نادئيمتوك ابسع ابايساممالى ااييسأ معمل هال اال لحل هل وف ىزالا لوري كانا ا
 لم اطتضطملا رولا نبولاوقنل ادكألل ةرر ناش ال نوكيواذ لع نوطسم ذل عال
 ديم أسم نانللا| لحجز رك دأب لطعشس ارملول !ئشلافراص بكتاب امءال ى] وحال مس ملحيرانعاب
 .دنالا طيجاو ةرومم افضالوا دوج امبو,ملاهسادالع رحم نال أولجؤ د امريغانئبلا يوت اذاعم
 0 اهو ناو زعل ىبنلك رك درب مساهل درعا تلا

 ,اسيجام/زنل اردن |زمجالاال نانلجريلعاملاع الع مل فكر ش اناماوؤنلإل
 دج بج مب نراو اهي[ ىنرم وتلا الر ينال تام اسيل حاو لوعم زعبل ماع عانتجامزب



| 
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 اعونل ان اؤنعال الرف وال ارجوال ا هزهو موت بويغسم اهرئج يل لحج نام اعل !الو
 لمتد ءايدا هرسكو | زدت لعىا يملا مساب | صنم 3 هد ملح لعالرل دال اال مساطشل لع
 ىاخلبا سل ال اكبرعمماو مونعملا اميه ىوتتسوأمههس درمملا نأةبيكؤمل ادنع حك هئل ابن
 ىحنن امن اوريسكت عجن كنان الع لاش اركرملا محجرذفص اني نوجي طئادمسإالد
 له درك اهبل نول محتمت ول تن او ان !افرظنيينبالوحم راب ىلع أينبم
 انتل مانل !مذهز ات زينل[ ظرجر الو بكر اكركا العرعر كريز زوج
 نيك رد او 1 كرت ريدر دانرتعل ادالحيرركا 1 افيد تكول نول
 قا انننلأ ءلصنل | رلوتن حرم ملف ركرب ل ناو ناعجول اذوب ماو ئل اديقط انه
 اراد داصرموكر م اطباضل ار لق اعيد طل جرمال و عأدبل اشو الذ دعب ام
 نض (ذارالا,زصوتزنال رض زيا اولا نزرع درمايءامامإلو مل ف ىفالالاثل او

 طال اف لو يخبل اومعرط ني بلطي ماذلا نيزك و وعشاء اطخ نيلات ماب لونلاو
 لوحدْشكزلارابع (! ارح احو ١لايدر وو ارسلار ناهر يلون انه ا ذفصلا|نا
 | الوطن تدذوموملا مزه صل اسكر ناك ذا ال اوجد منووملا حنس ليك زنازم ضلع نا. ] امو يل مهوت ىلا نإ زل بئس طشل ساللا ءأئني ناب لول ىلعالا
 ' 2 ننسإم اأنب لع توصوملاو ذفصلل و ارجاسال | وابو علفتلمد ثلا عرشعا وليف
 1 تتار اهباو باعال انمواكنال ان (يناشي ال الر زح دوق بكمل اد نه
 لس ملاطضاهسال ! نال وود زم ولع أن لعاسن ارعم نيد كير سال لربك دعب
 لخاولربا وليم ريذ ةرياف وا سكرمل ار أبتع نور ةينبج هذ :ييئيمام ان لوتل العام |
 . 2يلك اهله ىلع هلل زحد يمشون الكت كنريكر وبول اوفربب لل اي ناال عل
 ريثشلادردوراعتلكرخاى ال اعتراف وأمن ايا عاو الا نب اهرشأتن  هرحاو
 راعإبد نال فدإكو نولال مارهانسلا تا اكفماودل ىضشع ا
 52100 أف ممول انهو نمر اعل جال دن نالذفنلا !لعرع مانو داازهو الاع
 كاؤنل أديل إلا ةءورنال دارهأل عولوإل ادور اينلال اه باءالا'ركرح
 اعز الزند ارانع امني ت زينا كدر وتحب اعغم ةييزععا ركع دمجم
 ًاضالاعازل ذا ارنلا هاللكعل و ن اكن ءرال ا باععلا بيفسل عنا نك
 تملا ساما لحل اهعاسا لع فرل اه ملل وتد حلاو و اطشل ال ئبملاكو انلل
 ال زعاج لد رحلو نيك ب يكزتلا أن اهترمدر يصل عا ارزبال اب خد ايهسا محال عصوم
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 كلورم اودارا اذا مما ّود ليدرستسل أ اكل نك ب رممل الي يمل ارس الارز طر صشساجب
 نا رفا ز0اعرع يساود# قلن | تن وناعارئبل | نهربخزج ان إ
 ال مو نع اونحرنحل اوك داره الوم اي مسالا نح نعرشم اند ب وعسل ال كا

 لدار نانا دار لا اهررمتال يزل اذئ نكن |روقتسالارسام .٠
 ءارتبما سا محال ا ميلود ز امس ةىملثال لوس ةركومة عب [مرسابإلا والد

 لساتئيل هرمر م اللول اى ابوسسومائارنم اذا عرج ا اد شملا نوكجخاذد اراد
 هلاذىونعم | ىقشلل اب عجم رارملا لعرب مرالوح لستم ! فشلا يكول ولرق
 ىلع أنبل انفرتوجي لذ لسن |رصنمل اب عرج د ةركنل اريكون اتشال انهؤبابت

 ومذملا وصل اهقلوق >اجرو لجر يزل !ذ ل حر الو بمنل او غر !زنجيوزؤنلا

 ىوجإل زالزلا تير اون الا[ ىل لم جرت اوال زمل القط رمال ا[ نريجتى ا
 ادزمل نيم اندركم نازي ف طال جل ماعم | راوكذ هتف وه ذا مسالا وبكر
 ةلاواجرحاا/ مل وت ادزرمد اثرا رأننل امج زت لامن اوت ازه هردغو |
 لرد ناكمالن يعض علا ذو ضطملا اروي ل ريل نا ونازهو اعهنر وجو
 توت اي لها االودن مدرك ن اشري اطاتشبازع ,”ؤدالو رك ارم زمستلا
 ثيقنناواد يعن الع هرم إير توكيدت لرملا تريز لا ناشي لجبال نال
 مالهتسإنال ءارنل يا تسسمل رب الس ل اوال ملا اا يزيعلرب :مالرقمر
 مرددايئال ةررعملا البز مننا ديما خب كين اؤاعالذ [|مشكت ىهذ سكر كمَهد
 لب نرسل لطعا نكون ارم مدرعملا عروض ولو ينل كح دكوتلاو اطها |زع
 لفبسسمل ]مكر أيبل ا تلعامآ بكد زم نجحت لسا زم انرحن ال شنسل اك
 الاالرب معان اجان امري عارباج الك اريل و لربح رمال ضاع نجس لدا
 لماللاعارعتا مل وق نشنشيفمل | ئيقمل/ خي ارجو لت ىنتئسا مالا

 نسم مادو يب + ٠-0 ظ
 تلضلاو يسال تبدد دع إل نمل هاذ ىلإ ودرمام لمنطقة ول اورج !انهاعربح ١
 لكرلاو هذ يت مقماربا باواذأمو 0 أنمواأهتركذ ؟ريصعرم
 ىلع :رمتوا بانو الوا ذائلعام ال تاللرحو [ روس رضا وخيال ربل لمع اهنا
 كوم ئدواملا ناتول العم ركملادد ارسل لع 'لمامن انثل اونانلم ل دالاوارض اهلع
  تييقؤالتارزإل ا ال طءاعال ذ هامل دال او ااامل هبرؤترإىلربحريرقن



 .م

 0005-0-5 ئيلماملا لت [ملخو ال ارعاماو هينعد
 الو ىل وت بوش ]عمل اىلا الو ؟وورمار بل اريح ودحاو ويعم لع نيلماع
 لوتلا وتم اان اللوق و منلعم تلة وجلب جامو ةردص وال ارز يمل نب ارجع دق أت
 . اونزف يرد كال اذ ال مرعل مل وم تمم ا انج روهقتسز مو هد هس اهجاربل لتمن حو
 بتحبو اكل رالا عزنا ل عرنوع ره ظناوت وطعم اوف ةطماد ل جبال شح ال كحال هعم
 مل وقام ديعونباب دامو امنانو ىزيرارجلابوهاذاو: عتيريرربف جب اذلذ هل وت
 تنور من غازه ئيباطلاو بة ئبررعبجوو اوت ةيلاتمواةيلاح ةْنرَماكالعاذا
 الادلالو رل وق نس م.اكو عت بطلا رب ىرجلا نوراطجو اًعونرم ارح ن دراج هن !مفي نع
 قدازرئءاؤحاالو ملوق ىازي لن واط فيشل اذلكلا هنيىزعنط اضل ىلع ايدرسانل اركأرق
 ١ تازعتورمل موازك فاح لات مدا نمريخا نئسال سد لع سالمون وتب أ؟ىراخت رجب

 دوال( عنا تالط ابىراخل ملط لانل ومها لع نلوم مخ اناطع هروسلا زياورلا
 ركونو ام ير ودم يل دس أمية كذ رويل ءابش هنيمشب هده نحو لامصال ايري اعكذ
 الي امان زجالوربحلاووحر مخ اسالاندجيشم هل وق كتردو ئدد دس هالك ةدأدس
 ابرصانإ رع انبال ايملافبوثملاعارلااذل لوجتف مل ةبجالو ءاهع او از للاف واخ اداب | ثوكب
 نابسياع ءل والوجو ىدانملا ذكر ارمال عوف ايرصال اذوب ارتاوجب لل ايس زل
 ى.ا انكرتتنظوخم هانعمبئزل ا امام | مبا هل ىف نال اريبشو حردسم ءاكاك

 قالاعؤ البز اوعنيتيلاديزشفو [ /عؤعئدرزن لقد هذ وق دحأو لوشل اكديم شع ١
 الثمان ز اق ىلط ليل !ثيصس جعل [نسردابتملا زهال قائبل اريزشذى العجم هل رف باستح
 از(2وناو اوكنيلوشل ىرغتت ةر انش نمؤلاام اىايلاعمال هل ثناجرلل ىفإبرت لعاان اف انب
 رهإ !لةراتوالءاحانكل ح جرب اى اوكامد ها افاشم امن ان ريمموهر ماريا ةراتدال ةلح
 لس انرير مرن اد عرض عن اسال انه متس ا فلعن ا اىولاهل و ملا انمار كوي اري ر صرع
 . ةهشانئاذاةزملاف كاخرح اواىرششأغ !هريطعإى اازكت دافع اوى ازمكلمداةزنلوتروست
 ءاجزاذقلها) ذا “نطل سرمداينلانالز ارادته! رظومس درتدق و هل قوق نينثال
 نطكيدو ىل ده يرق ءازنوارريب موري رونق ناحيراو نيذيل مج متجارت هرماكنيفبلا
 ةراخ ملا: قل بحول لونك يبلى رف و ”ذرخت انمينإما ربح اكو لوك احلل نوكبل لاذ
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 طبنغ افورعإب وهحا فول ايمذ رلوق لما و نيشال اكرذس |مذ ان اهث !اهرهن/ نايح هامل
 مالك ةارحلا ىلع لخدن أذ رمل ىف ساقندال ١ رمتلااو تالع عنه تبدو د نم نيطنل لرأي نم

 ىلاشلائرشالاومايؤتسال !ذاد ازغل !ءزخري لذا ازه لك ورب كأس داال آمن

 ذسعتدصرم (يفشالا!لرجلاو لو |ل وسم ئاكئان عر اذل امك مداامم ترا وتوخرث ولان
 كوالانَستيلاءضدرقو ابلاغنا او ضياب ا نظكوهو ل و3 نييذابنا نيلوغملا

 انثكرمبتلذئذلخ اهزمال النك ال اويىوه اذانورعلا نمنمغت 1 ناش اخارلوثك
 (رعئلا غن نايت بوللا )ان ازعسبل ريكس لابتي سم وكت ومامإل هوت
 هل نلقرنعلا عد اؤمع ىف ان امءا مما دن عزمي امذالاو امىف دافانبعرباتحاإلا
 مح اظرنتتيلاريغرقو نأخرلل وكيل اغل اخى نظكوهو دل دايس اينعرنارحالا
 موثوع 7# نادت العا. عت ورتكإلاو هل تن الا 2 ال لمتسال رس اميضوول !خينم

 هل رت اهرعترئلو انكيرتد ؟عاشلا] واونمس ل اادوكو نل اع ماتت
 (/ةل) حلاو زو صاج وسلا بأسال انه لب ظنا زكر سلو لعل © ونعوم جا هوه الناجم
 دحر وألا اههانرع رول ىرلاوها زهد ال علعرؤ نؤصاك شل اجر نُمّشن الاون
  اهيالاهءاغم ادتحد انو نبال! ود اهييرسيل رصالا (يهانعشرايتعاب قالاو
 ْ .ربأ ! مولا ع رمزا ذاريلو نإ منسم نا ءرماط نيب زم ها وس
 تيكا هدنفينو امها الار ال الع اف قالة موكلانلاو خيجولاب

 اتافلا فيلا تل ع لهو نوال ا جرتبإل ءاصعلال تفر نموميلفىاًنانمرم
 دجال ورع عك ىذلااءا نرع ميال ل و قئكبال اةريفالل | لعتسسا دل زان ملَد ام

 دق نيمار |بتحإ |لوكوموه اال ما | نجيركونحم هزم شف مر ؛زهوعو ل العر
 دك انا لاومرلاد ل قالا هل جامل! نيله ذ طفل كك ممل اة اضل ارحا نرمي
 . كويلف مضولارصالع متست الو بري عمو داكماةثيح دلوع مديل وضعرلا
 راس قادالذ كوالا تبدل مالا ع ضو ؟رسااسالاةلشو | ئمعتوملا نراك

 "00 فيلا !مرعل دامت ال اؤمشق عز بف مول الصاع زمن ال هرلو تجر
 ىلع خر امان أ را رلى يفداك هان رمامازكو هل ف
 عدم موه اىمي اقارب نأ بسحدرد واذ !ىلبعو/ !رخرتالااريؤ سبل يمل ا دارشنملا

 اميز ذمة سرحت رونأ اونو هزجيرملا لاو دارط ل بهذو صنع الرثا تر هزم
 لطب طع وعملا جانو نملاو وربما امصارسل نايا وممم نال سله ذو مشسموا



 دش م زم يل ازعل. :نطؤمملان اذ واتم رذاذ يب التاج او أو اب لستننلف ْ
 كي ءاذء(نبتسادعب رلوت ئيحملا ةدأبهشس م احزنم نب عب احرب ضئأ وت نا امد
 لكن أ مريس رق لب لعانل ارعرنحلاو انيبملا مدون ورخ اشرد لعانل | ن ادري الذ بل اعل الع

 لاي سا ملل وحر دار نحلاو ادب لصم وشنت ال الضا نيلومعم |مهبعتل مل .ىت لماع
 (ذلالو ديلا عو ريل ين دارم اناس اذ امم امملعالر يل علوخدل يقع انتبا ليس

 هلباقم ميل ارزع ل وك اكلاولاثل و لوالل لٌوال يضهر قد ال او درج لكيم دلم ١
 رائزمطونعملا لاح اثمْو مدن اوهوالط بل زم طبلغاذ رل وق باسل [ليبمسل الوق ا

 ره لعناف را وقىلتملانمزلا يلاركو ةرهملا داضلا خخ اترص ملوذ اهلاورتسر
 ناكر نفي ومس طعتالع شذ! عراشلاو نظل اومعانه لحلا نانلاس لف تانموم

 ءافلازاحا ادد ضحى اق ناي نينلو رل ود هاالادل الزنا لعاب لثي ناسخ
 زفيغص) حر اجعدمب اذ أثنأمم نا ّوعصدجو و ةنيغص يال اهرثعتد و د لاضال اهنه
 نع اذا ذ  طهاحلاو أ مهوب ررسوتو |نيلوغممل نع اهرحات ام ارا ذيل اهم مال ئل نهد

 2 نا خردإل تيرم انتم او ترمي زا ليل ربزهو عونوللسحي ايو ناكول ولولا ظ
 رولا دارخانمل لماع ارا ود ملاهر( ذ زي ناحمس مل وق اهاوحا د ناكت الخ ايلمعلطد | ] 00 طا 7 الا 0 ل ظ | ١ ةوكذاع اظفالا هزهتفمنمل اقياعب وجا مر هذن ال ائذال اماه رتعما زلالد 2.2007
 ' ديال اذا عثكمنس نومك ئدل لعمل اريك أنو قمر از اء أقل الاسك اال اوبوضصردبصع ظ

 ماو انثلا ورش اىهبنص مءانتعال اكو هاط ءانلا اوزمأعل اء ذل اجي ادنعال البث د ظ 0
 مل وف ةرؤصملا ةنيرم ايد )يس افردصملا هم داما ةر أش ال اهساوارييملاب هريك ون ظ
 - هل وق اولاخو تزلفروف تطرف اه نك اذ هس ةنيقدتيبرددكرمع تنظر ا (وتلا ا
 ىنللاذلاهبو خل انااا ماحذا' ىلا مهل! مونلاو ةعيدر زب ذاشم ممل اف زيجمءالا ا | ا

 يعير ءانل ال ايس حوكرؤ جوال زياج مل ونعمل جما اءاذلل قشر و اوو ال !ةأنوم ظ ٠
 . ضو خلاور اعال إو لعن ماقم موقد اةلطم رلومطح وكس اذ ارلقل عمل لرسم هومر 206 ٠
 ماةريروكر حاشد او اطسونلا هجر جاوف لنلال |أمآو ماقد زا لعد اهيأق ايدي كنلوسجتا
 . الوطع ناك ذااهاول شاك مضاعف الرمردممل اذ إب! اًعاعأق ايد عوف ى ابل اعئلغ
 . لويز موصل اوف ان ارح زح ادا اكو لمفلل ل ملاذ ىم روك مل شمل | ناك ن اذ اقلام
 7 ::ااءابوج ورشل ادهن اأهاو عشانا ال! نكمل امخاسحع اطس وتم دلاعاو لعل ادانل |
 ٠ ىلا صل انو هلل الماعل الان عرزغم انط نظوب اا هيأق ابرك طوكلع انل | اطيض |
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 لمتنا كانال فيا اعال از وجع كانظ مي ار يزيوحو مبا ظدب زق جوع اناوجذ ذح
 ,لوق لاو ناب يقمن وكفال ل هنلا مامي وعمل ازماعل اد اقزمرزع !نكنمدمعم ا ال
 يزل الع رلوف ركذ اعز دواثل ا دال ا دجوو نيل م اى ااجرنعمل والا هريعلع ءزفتن او
 كالامزإونعرزع متر يعزم نكلكلل ذ انزيوجش يح قل امنبامرغنخال ا نينيوكل الوق ةزباقس
 مندا منشد امطيوس كضاثررل ل اخاأهو لوثوع ماكاو رش وبلا 2هرذع عفيو

 صلاح انحرش باح مل وت مداوجو نكت لوا مق للجو تاكءلوسو ا اقلطم لون

 تايذادلا مل و [نلطما ويلزي افلطمم رمل | اهلى | ذانكي ىشلا و (ر

 :ىتحلاناكرنيقرب !ئل اذاو هلك و اللوطومل ا أت ًايدانل أر ينعرمميربزيحا نيل دال
 قول مالك شبل اني عمل | نع ارح سمح اهتم تل ايي ابل | عشبو البت
 ىرئلانيلاسمان اكرسلالمقس ١ اذا نه اقلاشلا نال ام تانه/ا ساءت لع ملص
 دقو لج تلومثلا عضل حف لئال  (.زعنلعم نجا مياوجو مسن  ةلمعو
 قامت رمد وكذعيشلا ال متلي عرزحاتمق لحل انالركذ ام لكشتت سيب

 رعنز اكمل اريك اذ ميرصفم ا ن اكان يشل ان اهب اجي تاال ل همرومنب /ددنع
 هنا عال فر منب بتلف امل 4غ دمتم ل عرموستمل ان اكددح اول وشل اك
 لق اماقلاسز من املعوخرص يرتب ءارتبالا مالى ا مل ىقلماتبل ايللب (ىلزح اللحمالويلخشل اوديو أمانجاللب ايف حيال نوتطنب الوه امالي كلذ 2
 تانالح عال الخال اياد تيرحلا هول زلعل ادا مدعيلعدري
 منقل ايد زصال ان اب باجل اف مقل كي رمد وم جزمملا ٍلعلعمت ءاوتبال امال
 تسولف ملهو را ىف افشدلا عراصال ملال خانك م اقل يدزتالرلصاو
 نيبال اؤزعامل ا امل اريل اف لاقيأم مف باد كا ندد كدا ل صال اذ اليا
 هلال كل ىلا ساقرلا توكتن ازيولبلا انهلططيمياقن أف وجال وهو
 الو هرتعدرومصعؤ ال رم ا د قيلذل !اعمإْؤددَر متواللال اءك نكرم
 <لعو ا مزقتزج 0 ناوجعاولرتسبلادا :ضاكل ا عطس كلام
 انجو رلوسرل كنا مج ساو شيز ! لعق لمل المشلا موون اذاكه اج اناتلت
 تبرم -لعرولؤ هل وف قلجتمراصوعتس داك انك وس هرريمتيبزع
 رضولا مول هاضنق او د انما طن ال ايانملاذ١ 4. عمساعنيديبلل
 انو اذال بولئل ا لاغم انا ئنمل | وبل اخي هول اخكردقعرسلاب اوجنإت ال نا
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 | ١ م(هتساوا مل ىو ا هوحد يت لع يل ررل تكي شنللار؛ باج إب اتق يتلا
 ١ تعرب ماهتسالالمنل قل لكشتس اوف الاي دوب م(يفتسالا تيبق ةلطا
 . أ اىتسال صحح ارنمد[رم اوس رىروص اهفنس اانهد اجبار درع ماكرزعديزا

 (هلكنابحوناكاق نيزهزم كرنعوهعذلا ل هىنعم او رلعزنا مربخااعمايفتسالا
 نار اوي زيمهلل ظضدلا| لغو شكال اوهونمملا ظنلل اركب اطم ماض ادن هاث بل |
 لفل مما يلْعو داشسال | ى نجع مونت الاتش الكم (يق نطادود زي اجا مونت
 دربذلت ناف مالؤلا انه باو لعمل ل2 ذ اضم نمل عوهزبتو ,ضوع ام نمو
 لاعالل بورن افرطويا ادي ءكتبار او سام اد نكي ارا م ابهتسال قيل لع
 ةانئنص وصلا هزل الدين 2نالا» ل ون ميلاني و فرحا وسكوعسلت

 ٠ دييفللاةزءانود مل وف لؤشلا الخدج وتم ا ظناوابجج ق لشاب س دوك '
 0 تالزلطاوزجزمدعا و وف ؤح تود ةلح ا ل حى الحنا لعل مم اعارل ناكام ا
 1 لضلاو لممرسبل ءاوملا ترص الع وزذجج (نيرمم زلاصال !ىلظان !لاضال هزه

 | 2 تاياقلا باهشلالاف ةلحلا لكوه وسال ارا عجرمو نيئزيانإ لع تتم اشيحو
 | .  املا نجل ال لولاجزملا ةووؤ كين اهذ ادعس ال ثلج هدسبافرمرصلارل ّىلسم البق
 نياؤبو:/ضاوعاوهو ل وتطظفم هرويزح ال اًمهدس امو قلم الإ تراث
 ةفئلشس مل ود تبلل ارح شى لعل |ناجزلثمال 00
 لاو هوما: ذر بعو ماكل نإ تل ع يره وتمويل طلاق م تيطمل اء تططملا |
 زب ماس تيرطسل رت يال الاثل انمغتسا هيما
 ير افلا( دامو كيفما اند اجاورعر خراعليب وهو اورع د م !ةديزإ لع
 * طمل اداف:ة سر ازجرمال لحب ائمم فتي [سملاجساورعن اه رز لعل و كي طيني أوجب
 نوفق[ اولا ةبنل اال الع اعل ازيا لا ةبشم العلا نمياناناحم انالن وع
 ور عفوطممملا ةبشل انرتراريمذ اوشيوطمل انرو دل عنوطممل (وَواساعاولعلا
 . ريملالعاربامالوا مررلل !ليبسلعلح تاهل ماوطملل ]اله وكل ذىطمل |
 رينا اهتسسال الثمزدال نايحوب ا خفض أولم ت العلا :لجزيرلوقل مانيلا
  انووكغىدذي رند ماجا لاقدر ض] بالذ هإبت اع طقنمعرمبأعز اهربح
 و رك ةريعإيبمشلا و١ 1 ال ليسشل او ب (نحو ىل وذ زب ماع ليرمدي
 . هشة رعوع زم ذب لو كلرشلابو/ منش رت قدقول هل وه تاذلشلا

 2 مس 0

 0 ا لا ا ا يتب جبس سوم سمج : :
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 جان :
 قلارأاشال اسحبإ ةريددشل ا «رشيؤ الع مالكل اطسبنو ةربكل لت اثلمل نمر عش و
 ايلاؤ دليل ازعزماعل اوت مرام نان وبوغلاوكزب موون ارم عام بابل اذ طمإر يل
 منو مك الاف ولاحول ةربكا ووسام ابابلازماسداسل ا وبا نمشكئأثل |
 رن العن او مالل !اهربخ ةَيْلان اتائلعل !نسنا ةمراغملازمزعاجعىزشلا|
 ارنا لعزوح دا [هزابملا ئباناالاناال مالل زامل ان [هاظلاب ما مال

 ياذا ميسا ناىلعملا نري وش سب هزعلا دن او مدللا مدع عمركم اب ما
 دارلاوهىذإ !جاول(ق داصوه ون كب رعانّس اهيبزي اج ن !لهذ اوجلاب نابل

 :تاراطلاول دلال ةمحاد ومال نتقسيلةبجاب نيس اناتزعا
 راشيالىلعل ا نإرهاطل طورل ويزعد اوبس و ةىبعاردذ ىف نا لعرب اكسالا
 تق سل لح و صرصإ او (يحئم ودل ان ال ايمو نمؤاعلا لما وسؤ نكن
 ةيئو نر لال اريدها ظ ضرهأشل ا لعرؤل ىإ وت حو ررسموهم مدقتاكع
 امارجزاوج مرعاما ءانوجإل ور هلوت زيكرعوو ككل ان ذولاهر كل اذ ل

 الا عال انعواتلطم هز احالانُّركال نيعو ندامنب اوىنشخالاو نيم
 هم و ءامجال ابد اهرحاةذح ممعاماو لعل الاس ندد نل الاخ
 ل امك طعلماب نكي ايفان زددىلوالا :لشسلا ليطت 4 بنَ اذا نإ

 رلجيال اءناشالا الار اطر عالا ةمكم دار طعن داك مشا هرداو قمرنا
 ملسل اوبك اوينبج نمل ! فريم الوو ئش«ًاطعا نعيلغال ا ؤولتال نلوا لعزع
 لاف يدعتس ريا لصحيد | عمي]ب نيلرشملاركذؤ ةرياغل اضن هنارع
 تجول رفعي اوسلا نظف والعسل وتتوانالا تنظوا نالانلع
 سول دول و ءارتبما امص | انعنيل ول !ناوهدةنانل ذلك ل ا زيلتزع
 ةمبازكف ع أنل الو لبش]يل دال رنيه ودربغو/دربخنددادنبع ورنا
 <_ امالافد الا امااعرحانزحو امتدحى ا ثلذزاج هن مت لظتبفو عننا

 وأ مرن ف ددر حم ههجوو يراغملا مود اطد نوكلعرب انف ناثل ااماو .

 ؛اوسيسو ٌرْزسم ار يجمل اح رذ || نعد اذلطمالومنم توك يمنى ١افلطم
 اتبددبم عر اضم.ءا ىث موني امدجوب لوا امرا ميال طدرشلا تدجو
 عب ها هش, (ىنملا ءاَتربس وربما < دانمملا زيها اد فصول ادررسم ا عيجباطخلا
 موس ن وك ا طومتس الزما م ابنَ ارد عفوك نمد انّسبر سابو |ذركؤ ا مايفتسا
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 | الناتجرارل التت مملوتو لوننل ال انما ض سن اح 9 الون منع
 2 كلزدلع :ترزل انالخالاحد وكنا عراضلاو هطازش وكلام ني طع درل امئب
 ١ لوو لو الماعن وكي ولخ نع امؤتسمل ملا نوكمال كل ذ طع دش !ءلقمل |حاطو
 ١ و رنرارزفمو لهاظ غترصو ا مساوه داون قيال اكل شم لبن يطع هلثمالا ما
 ' ةيفزلؤو ظنلطعدمترامرادوائؤامواءاوت لووملاب كم اهمية رئتسمم
 . رللانانملالاد ارعاؤ لصاح ظنلى [ذاضم ماع وسم ا مس[ قمكزرصم هليواتو
 0 نوكناربال ادوات ٌءرصخاورطظاذ اك لووعد ان ادوثو هدبسام ذر لش سالب
 :زجخ|عانلا عقم واف ميوشل اب ابؤ هريسو ولو كن والعو ناونا نهود كءاسنرح
 ترنم)ع املا نوكيز (ل/امن از اج اورمرؤشلا يرشد تمم [لنأ مهععبل اقدح
 لثد اك ( لنيك نوم نيت عانت مب انطض بك ما نيبو كترل وذ لافضزلجا
 . انكالماتزكم لري وارد تلعن اانكلها كمراسب لد | قة عمءانلش فيك نيب
 نافذ ا عانلاؤ او اىحو |:مّسح ورب ثوكين اوال وات امدا مائل لعمرقمل و
 '  (َسلاِراوحاملا جاراهدعبام ازكورليدانر لعو ريزلار هدوجوك وح انه شمل |
 |"  ةوخاملاو هروب عاملا عوندوه ىزلالماعل | مدقت لا قذوحاملا مدقتل او وا طل نم
 ناكمال جونكر ينل امدزر ن اطرددالف ؟وتول ال عوتول ليرطيو مداملااكفابس م
 داري (قل ورد حرزحو لعاذل //وصز هرب ريس أمس ا زك منم | مرير وسد
 ريسسمإيئل ان اإل هرج ]تل ارسم ان اق 2 ”رمووتشل هه دمسلا مويلكن أت م

 قرعنل ادأشم |:رمّس زجل ا وأشس او لسولو هيينس زمر ري ريما تاريسس اهو ىيمعملا
 رجا عملا م هه لدوابؤ امو !لستريل اديس او لكس درمنم داسالا مقلم ا (ينبط

 لاصون إرم موري دوزيمل !لوط 1 كلاشو لق ج رومصع باو )عال ا هريوج أمو املا ندا رنعكرماط ىلع ددخد ازد ملا خياو لسمو
 ًانققتدربإل سولو ورب هويح|ودبمل امو لسمو بع ةءدرشدا مركو مدن عاق
 | هو زماسرلا رع شسوام فران برلا ةلخرب ها إل مشل اذال

 3 رويس لمي انو اب دارا جلاد !داعاذ جال عطر هنو انا اذ
 | ا ] ةيشملاةنصل اول ءانل امس ١ انجوهد ىررسمملا جمملا لعزل الرل اهل منو
 ٠ ناموا ل اةنلرهسملا هطرعر نظل او طعافلا سان ردصمل او ليصل اس اوزئل ابك |
 [يفومرقتسمويم دل !ب | اجت ارم زو تناكأب وعلل مضوم عيت وم مساو

 و , ,
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 الحم ب وخر هز اتسم طوس | تس اوين سوح اوي حان س اوت اقنشال احم أ مف ظ حمل ارماوجلا و ف”رزحا عضم عضو كانو «ي فرم الط تطعو ]صنم بدك ا كاذل :نلعانل ىلع
 راجل بيرر هيل ابي از ريلاونساو اقم رعدل غرس اردزيوضرهاظلا خيبر رلعافشاولع

 اناا هانزينايرصملاملا ٠
 اوواوصولا شارما زجر الش سويا

 هند نإ برنو لخل ا هبش لعامل خد تسل اب داش ارض ثبحد ملول دمور ابذع !نركذ ام اًحولطستا
 زياش عاطل مإلا رب اوزيل هود لمعان (2لتيالو طدرلاو بشل ون كر ورنا نا
 0. غن نداسل | لع ىافضال رد ايملاو اهل اممال اب اشم ال زمرد امل از !ىسنسماال اتلمتس عت
 مال ان (رعتبت لان واخ |.ىنول مدل نول داسسا الذ |لرببار فوطمل هر انيس ا جازلا
 مل اود م هوعل [جحج ماكحا لو مل وت لوالد ورروم لماع العراب ليلا داشسالا
 نب لبحو لا جارك عوشملا غرو هليفدءاجور وهججا "ذل وروئسل العا وفرع ايي
 نار نملا انعال وهمملاوه جاد ]غانلاوه عاجز لا اعد امتسو ًدرطم اماه ةواطلا
 توكيل ارث الجل! ميعاد | بارعال ان او بلشل اذه دن !لضق اح هدي ويد مداخل انام
 ,اودلمالإضرلعال ائكرحيح لعبت ا غاري لال يساف يعمم ناكزنال ا بسمل ان
 باونال انزيم هد ممل: دلامزإا ممم ج ورك ام ارح ذي ةربر الا تكرو ل اماكحوا
 ٠ ريم: ل |نوكؤئسن ارت :ل ون لسكن ناسا عال اد بو نعمدفد تاينسل !ىنخي الوطحن

 هيا ني وصتيال كانا عش هاذ انك وانزل اه«زعان اكبر سمن اكول ضرع نام
 . ةطجرلاةحن انام انأبىررتلا بلح ءارتل انين يزد معد ملغ ]نس وتبسم لكلا
 ثملاب اتدوكد هسازلاىردرجلاو عام اذا كش درزحال ' نما. ىررشل اود لامعا
 3 11 رفا | سس قل | رص ديد ثرهدايجسا ع نوكن صاطل اربخ 31: لنوو تدر 12 ةمرقل ندور رون ايدل ال انوكن ا اانا امرخال |
 دحاوشلا عرط زم ف اتسم ط زبد انيزه اعجب هذح يح ضزللا عم اب تنام ويؤع
 زدال خرلحُمو نكح ؤمّرلا و دكا ذهل ةرباز يحل امى ءابلاو لا ءاوهاع (دلكاو
 اهويرتورلاو كلا و شمل العر ايفلؤهانهر ىتنار خذ الار زيت عودرتوهو محلا فص
 6كم اذ (يزيطظدالل اودا هإمود لالي اردس ا لون اقاشاىريرفف أيبارعا ثال
 را ناكر طنرعول دار وتد ١ اظنلىا ئةيمحاما .لوت لاوتال اال لع رجل ضالا
 سلال لاء سملا فاطم اب وا مل وت بز مافؤعناد رك د دي ,اتك موت
 ام ناظم نمد :ؤأزءارا يجرم ابى ررمدنأ زغبال عالاورماملانءعايتسسلاو

 نمل اكو دان ملاوهرل ان أشمل اق لعامل ١ ن
 . اطءاف مالت( ةاردسل رعان ناطاشلاك يصس



 نبال اي انانسوهزب اذهل عاذ ءاةديزنؤ وبر نيستل اكيلافاضمو هوب ازرع
 0 0 انا ناد الولع سد ردم زو الو العافماعسز ف

 لعاذل ا ميرمر ابسعاراعدا ذل امادرن حاذ 2 1كازلديازل اترملابو ىملان ْ

 ١ ترعا يزمابل اسيل ادازنو6 تلاع لتمو ملف (ىلاخدال خرلا وو اع
 قفَضاك انهي ادم كان اهأمل امال رمل ود نيعفشوك طش م لمن [لمو اا ام

 غاتبلالا لرتساو ل وك لصتلاز اج مفرط اوم مذ نمش موتنا امنم
 ناجم ا(جو دع انثا لممل ٠١ رام هاج لع انل اذا لعزسلرل اعياد فن
 دقي كيمإ واجيطو ترمكس كري مداملاونياليل ]ءاذل ارزعل كيسان اذ
 ءنةلاال أو نول !ارامج منا كا 1 اووصتنملا قرنال اترط وكل ونمم ا

 كل انلاوهزك نك زشل ان نيكد االول و امنيب لعاقل ا ذل وليح مسؤخمل مف رمزسداع

 . عالاو وبطوط بلش زم هز اعرب اير كور نجزم عونرم اؤصتنلا رز العاونلس

 اياهم أخ نع وزب اد اطمزع نا منانزعلال :لهسل بكب انل ائاولص وعنا
 مين كسلا :جانعيبني ال لل زم نيكو ع اذل اريك االول وفق هنت هقلاتول اذ اكمافو

 | تطال |خنا عاسل لبنلا جؤي لمعلا ازعو ركع انل ا ملججالول قيكاول انف تنك أوين
 راف شو مل لعاقأل ىرل العمل ازم مزح ]ءازل انجال اعدزل رج والحترخانوإطسوت |

 دهر زج زاب ائدجح ولج مابا سان !ورجوذسب متي ميعانتم !نمآتل اجل
 ٠ اونبالاب عفر ممومو انجز مج نيؤلا داش اعل 0 لمع هرا ممرض

 - اظشانمؤ اذاولمج عئلغعى داما انيىساذ ال اكل ذًانفرمجال لج اورتعرت او

 ٠ قلتي عقانل امال انوملا قى ذ لمني اك قب شل اذدحلاو ةيدشل اذدحإو
 ١ تفي ل رحل لمان اويزحو)عانل اووغنل !!نرنمم !زيبج اه ازيدونشدو
 . لتبا ابو اي ل ود اعيؤشاذمنينال لونين ع ب ملازمد تل هل اسال |
 لع العاذاماد ءاوث لعامل ااعئدلذ دا جرب هوساَس ودرب ا كار هل

 د | ءانسال العمل ذوو مقرل اتوب كل اووتتحمإل !زروجو د ال ا لجوا التيكر م

 ًايشحان ل روموا ل وت هدم ل [ ثم راطتلا مزون ةركد اي ءاّسول |

 ] 8 نمد عيبومل |لخاذ اطرس كك مل بكا سو وجو ا هربخنذح اوم

 ١ رووا ةممرع ل اقيزسد نكمل العم او «رىصم حايل عموا
 1 يرو مل وث لمد مافل قل ًالرض لامه | لاَتتل ل وعم وني ردمل

 ىإ ا ظ



 يبعد ل ساومو ل فطام اا دول او نييط أعمل ا نب دّرملا|مْيَم اكحو | شبقحى |

 عر ازيلاىفرالاد هش ةراملال نيون 4 هو صربب زل ١ بابمصم رى مهاوبسلا
 ف دلال ادا رهأسل | مبيسّول اممحادل وعتم مس اوازعام :١ ااعاوزمملاو

 هنقحل ث رح ؤشومولد قرهأ لا ورسما هويام 2 ىئومولي ا وف ءالسإ
 لاينما امساوحيوم مربط واول ايش مول و طوتبم مرلكد رهف هدأشسن !عهرتم احل
 مساح اب دوهاحض هرمل | ناملا ينل ل يبل امن لون لومشملل ءاثبل ملي
 هانا واي الو نس احل ارييضمللا هارع الف شل دا نع فلا نم هازال
 لامكذعل هنهو ل وف رمولعل ارجل بج [لوحلا قرهأشل ادت اراعتسال/ اوم
 اذ كارحا موملا اولاعا ذا ةموأىل !نولريم نؤللل ا هده باى نا زيزيو قيساممل |

 ا ويسحلا كولا تراعي مربع وره تولعني اا جج وكمل اؤحاالا مافاماهلاناذاُ
 تلال قاحاربوجال ا لصطل | عمر مدعوون تام ان وكترمن ا جعل اذه تعفو
 ام ممإلا متم مال كام واج دلل | هزم لعن ايحوب | نمو نمل! دان (لى ا
 سجن الط واانه[احل أك مجفال !لعانلان ايأ.ف وحد بيس ناكأذال داو عجطنل
 ّرضللا عب ابماح ان اذ اتسامدل لاف ةب اذ ىشاوح عممح ادني ف ل اطاو ٌءيَوَخ ثفيدخ
 تلئملعل ارسلك )صني نيس اري حلا نوري مذا (هدح | | واعاو ك ارح ايهت واما
 . لكفلا نافركعوا كتحاو كام واغمانتلزول ظئار شتا يواعزرم الان : ريض اهدح /و اكل
 تار البد عجب او الاس واع ئاحلا جو )سال المتن ام ايل لق دحاوربع
 اهئلاارهال حالما اغا هاط راج اهبلعو ل و*هريوزام تفل :لماهلإب لمت ( ان
 ا ام وام نونا جاشلاو رقم الع ارح داوبم نوجن اذ
 .ىفيا زينك كدلك يوما داو راع هاما وهيا زحل كش نوتاعتي ل وت رهاطلا
 الهزات نوم ابوس ورزص واول ارلطعإلا مدمر وادب كال سنا عزعو ىرلب ١
 سهو و نعمل اءزبال واول ديلا و> ممجزح دا مل قت مماثل ابدع وال دوعن مي
 كباجسرملل نهرهاط ولد دذحبططفوطملاوا.لحيو ةرللا 12 اهييادسل مايسسالا
 رى ع لواوبو نيف يجيلك ذاك نال ماد يضل اذ ىئاسإرإ (جلكثل اكن ذل هزه
 ةطكئر يجن" لاذما نال هوك زسن رمل مااا زي ايل كسل ا زويل وزح ومارس هو
 ون ارسرس )عاف درعا وانس عج ذ احلئ الم لعد زرم :.اىلعءاش نعت ىدرو هداف
 عصى اجمال ءابجاديدفتس ,اعوكزل هداق مدقم وح تاج اا نامل اكد ن الفوب جوا



 ايذئاتبالوانل 0 ا: الع غرتال طن انائو/ر مخ بسم ملاثاكن رو

لا رئسل اوما مك أ دمداعز اقشلازعا موق مد 1
 نلسامب لعمل نا جحوب سل مالكا لعأ وا

 ْ | 4 !ابريمارح] لاناك د زذالارغعف 101/1 ةديبامز تمحو اد عجز لال ءاذهنر

 ارب م وكب مالْر عل ثيضتخول و مدتمر فج جرم مس ا. اهورك ذئعزوجيالد رح ناوي
 تركيز اطعاذللز وجبل نال لعام محو ارنب حم ثوكيالا و دعس حلا زعبي ال مال رك نع اوي
 وختزاحرداظر مل لهن اكس ناكولذ تف لوس انا ماَيلْوَسال اما يبنحماكاصفنم اريثم
 ١" | تؤعتلئسو وجو |لصالا مزح هارلصاو ملوث حرب صفانهوداو موقوجرك وا
 ١" هللوهو لون ل ءاداسفماكت نقلا يمل انعالبب ع |النامرسكو مل وت زذاشولل عجبا
 . اهوعبامو ئيلعافل ارارص اهئ إ] شد نينبعم مول ملك ا ديالا لومل عضال العا ذهن | هنومراع

 ملون كاتيالل والاول اولكزمف ]هير يزمل ازعل اهمال الع عيان و ارطانلاو ريئل [طعوخ و ايشرم

 ١ ١ ريملاثالنهالانقامو حالا اوما ام راوحإل اامانامومم داسفنم ريم اهل رس تاياذااذ

 ٠ نافجاللابال ارارجائلاو مدا ا ةاجالا,ريكترصتملاعونرمادس وير الشنلا |
 .٠ ٠ اهدحيجواماولاوبالاوونجتتلاو مرقس اذاوجرمتخيال ىذا الاب آلا هئابعاب موف نبل
 ٠ نفر انوا عطس تيعزلا لج انملقؤ اذل اك ل د امن ستمونم دارلاوه زل
 1 يولالاكررعاريز مافتلق وأب تنطعن اذواوش ؛'دطاعتل ”ودركذملا ةرفشتولادداذال

 لذا اطيسربيدلو اذ انام انئاالدحا وعاش اول تدلع ابشامنشم نهب
 غوكو متل ذزييشل ريش امناوامطن تان العام ازاله انش كسول

  يننرزلاسوقدلنال لأب وال دال اونبنت |طعانملا نوكوتحتتا دال لتال ناؤسف كح

 0 ئيملا نينيزيلعا+ وتحت مدع امل فنانث (ءالطسال لعانل انالئال الاثم اؤقمكتن | رجعو

 لتشكل مواغدولوخا مافي واول اتاك درعدجز ماقؤ نامل ارماعن ابرسايتو فاذؤ دل لحد
 ٠" تانئاالمحاورعانل نال ماوي زمزخ و برق و شوا ءانل اب تطعول امتد وىأ امواغو كل حا اوم[
 ا هئاالدل ىدزيلا تش ضذزحوت ا دم اتهم ةفطامتملا ءلوق نان العاذت انا ة مدام ا(

 كورك ةريذر|وماخال ةرعدرب زامل ةزيجارم الشإلا فاق ك حبو دال وا ماد ا

+ 

هربحو سد دل ناكن اروح ورعصو السار ورل هند اح ا
 ْ *0وأمئسأيخ 

 0 2 2 مم هأللو 2و ل ا ا : يحول |لع

 مضل نعي ملوث بيكرملا ال رخل «نالئبوس ئه افك اك كو عوز 7

 دقن ادرولذوومبابزيلدب ةءدقم وكلا ةرهاط أب مّ العن ( ظشمل مر لع عام اان

اا ةظشل نم لعبال ةلومول كمون اذ هد زقرت ىكل حجو غزوا يس
 . ناار دارل

 | 2والط#امافو ذ اكان هيض ذزلسان اسجل :يشلل ا نواعم ادب ضلع



 ظ مضللة هلع نالدإ منول بلال اف دلع رمامل أ ةييشت ال لانه ] ونسي ١
 م اليديلئالوتمنوكوإب اوم تيما بت( معاملا مح وئشملاود ودل رسل طرفا د١
 رهاب رشم اني قرف لما نيزك ت احلال اف ناعم .ازوح لطكئسملاخين امر يئيزم اظنل اننى ن وكبرت
 ْى_ اندايالامئىواس و ثنوملعافل ا إبرمالا] وان انباللثجانلا ولكم اوك مج !فريك|
 نازل نومك وة ةدحاول اريطزض امام لوليك ذاك | اروح نوما
 اهاوطخ ون ايرث يجال ناعم .لكنملا ةدعاول ١ عراضم اعراشم ل ودود كيال ل ثان داع نوفا

 ىابرلا راف ئولل نييعم ب (نحلاو كتل ابا اهلا حاحا هدحل عنمامل | هنج لت
 كسياعنصول ونسي دنانام عنب امال بح تينا مولع تيا طعن داني
 رويال عزخورل ارحل ؤمجب لين قنل اهم او عام معلوم وز ومس مع يصنكشنولا هوك
 اتنويطافلا اكؤ ١ ل وم كيال سواعاهتطتو لفشل ساو غل ورسول أجلا هم
 - وفا نومزم هك هتيفب الام هلع درو اطه زو ددا ني اعل !وصمافن اتوا (يقّجح
 نك نزيدال دشن الان ضامن ارك ذو ن ايحوبا همكذاك ثنوعردر ان او كروال اخ زب
 - ازيا نما هيئلغب أهو نروبرتم ناكل اوركؤم مدي داناو ثنومئ إى وخد وهزس
 هه هوانهامد ارابرنابال انابنا ماتم اف تظتدتدامزطنال نابجل !مرشق انمنيئساو
 ١ 0 خ4 كرت هريكرت ليو حتيئان نوام'

 ,اورواهىوس شيتا ءابزم .اةرجىزرملا كيني حاد للفن ىحورمل اشناف *ءلضكد ليي لئيحو ٠
 .فؤيحناما ذااماءابييز اب تاكا ذا اله .ءاس ا طن وستمكازو ان العرحان اثنوم»
 ءامب اًشلارائزه ارد ءائاسراص زييملااذا اما داون ىكعادأثنوم ءدرين اثنان ازيبعناف*

 رت وسؤ وكلب كل انلراذ اجوتحا فاك هنزل وانما ثينات ام زم ئالخوهو مل وك
 نم ءاسل] ررهسؤش اك غن زحلا لا طئاشملا نام ١ ذ ان ومال اهْرضاط زن انالسكا امو
 جيدي متن اوهوز ملابسنا مم اوئعرطماص عبدو نبل مخن ىذا اوه]صنم ما وف مدلا
 ريو مال ابل لضعن او ثنوب الو عو نيزك نم ملا زاوج مثونم شم ق كولش ناحلإلا ريف
 دانلا موج مدعىتمنتت نال ظن جوله انكمؤعمد ءانثتسا انطايامال نوال مدلصنلا

 تيزوملاذ احول ازين ايمو نلمنمل | ةروصُو نال ءابل اعز مد نوم العالع اهل أر اذ |
 ني.وكرم قككاخسشنن انلا موعدا و _نإلا ةدإرالوهأغا ركزتلاو لصال اوه يس اند ناو
 رزه مانو كركوم لعتمط ءاذارل اكعتب 86 ولاد انهب كلا رديه ككل تعمل رمل اإل

 ظ : 5 ىالنب|وك اماوشس ولد ملوث ىشانسلا لشد 6قإسلا عدل نال عفر كلا |بوجوكربإرو



 . اعراطم لصزءارراوطملا )ف اكريل ا قمر صالد نم امنا ل عواسس كيذد كيامز افاماك ةرضمف

 يدار داو لعلي صفت مامواملا نان عصتسريمولا وا ملون نيإذلاىدحارل هلم انو زحج
 ' ١ لسا عورحئ انل اراخحالا ةلمقو ىبوع مونت رح مواضوكيؤ ضل اهحالاو اريد اًكواطس البقمما

 , فريكذنل نرجو عئشلاو <سمورعم هت طحزص مولغؤملال واهلا !ءاة اموكالا,لصننا
 ”ةنلايقح ناك سىاأقلطم ,ل_20 نيرحولا رباح ديني أم سامر | مدلك الرمش لصننمل
 نيانخائامللب !ساشجعوركملا جاو ماس نما رساعذ اجلا يسلم اك ةيز ايو انماط زك
 ناجاذاثب (سلالاةربخلاو كذ رك اغ او مرلاو حل سااذكد يردك مجوز هربكوت زوجا ئسرلا
روت نسول اور نيم ف رمال ذا امطفنسول اؤ ذ|ح

 | 1 لماع منس] تشو 

 انسالاق كنانل ابرج ولع عرف انه زلال ئاماو ملون لضم ماظلاملا دادمالا كياثلا
 ملكدلكل |زئئاوأ قد: تفدونن هاف همدبم ىاطل زوج اعل تمزجوبم لستم اريملا] |
 ينعش لخمطع مالكا عايل. سا عاذالا سرع رك قس | آيل اذا لعآو لقتل از
 ٠ يوكن وكذل و نيزعز طعوس ٠ ءاج فو يقل ءالاذل اة كعو كولاريكذت ماظن
 ٍلفسازبو ناكلاع بروباعاعربغ مران دادامالايلان الشمر اولد هد ىداجي
 ةلدبزكةعيانل ريما عروسوشن وم اماظل اب د اذا اداس د وكنا | نالت يمل ا ةروزمال اك

 ركذ هيلذلاوزملع دوعن احركذمصم ذاق ثنولا نرجباذ اها ىذا شوكلا ف ناسيك نال

 ٍبلظت فذ دار الوله ؤماىلل ةضاعل اناحل/هالظلا رج ملا ماعلا املا مل وق نام

 000 0 ضحاطرم ان ائيمامدلاو [يبحتي 000 كر
 لكروو هول الب ايباد تاعيدوت اىلطك مزعرز فاعل اءانلاو ثذال ب ركز | يح
 قدح ملالادو وعلمتملا ىحد كل سفتملاشاتل ارققديإ ايس ( 0 زو

 دي الاكوعر نوع امذع ءلوبز ىدتعزل اذا زعل صل ادوكله ةزمإرمن اعامؤش وا 0
 لفل للون اوفس اكوعزو سس ئعمؤمو |ةلص امم بحب ان ىوملان اوس انا

 نئسل نزلا واكف كلزكتيلووجلاو مم !لثم اك ثيناثل اون عمل | هامل 00

 موجشف انلاى راجت نال ل داشلل ال د ئملصفلا ريكرتلا ومال او ةجاحال هما 7 ْ

 لصقمما لخدورشمل ا ةداءاللب لعل ال مصملا ام ريكذْلا ف وجل ام , هما

 _ د داكاذ ا اهقوركزيل اسيل ثايجولا طز مالا !موقنددلنم 'قكثم قابلا
 انالاوييسب ةمودقى اجل اذار زينا يس ول ايم رس انمالوتنهل وسنملا قمقحلا

 الذ ميك اين رن موبلا ءاعومم ثيانل لع تنرض ع ل5 ) اه ماسعدلا |وريقويرس ايلول [وند
 لة ئسابلال مضر يولطملاو ةزحومل امم ا انهؤ بَل لابس داننعش ات كن انل رجب

 007  صافورهاشل اوروزمل اييرلإو كرس ىرمب هزت ديس زمانا ل ىف مولكن |



 مرح أش ولذ ٌةرحاو ؤلصخ درملا هّررُوو ةدحاو ةما نكتم هزعربرذتب هانمك
 نا البو درو زعج جرس دما دا طدج سوزملل د1١ هريس فام اذو اذه ىذاجت ثناثل اال

 لوؤةدياقىانروزمو طر عزم كنا )عرق نال ةرياخءدلكلا و جك ذالولو
 نرحل ؤ لوا رك دام نال 4 ظيعذلاو ءاوت انضوانو نامل عوهائارمزل
 اوت اهايالاحلا ءانينشال ا دلعل نارتلاق تاّثإلا ةُريكن اب بارملا كما مال ال وينه

 كى نجلا دار ل. اوت ىشمو طبع فنطمال محلا نال ركذ اهو معن بانو
 مررصذ اذ اشيئانل اويقح د > اك ناطئنمل انه وزذاب اكءانن ادلر مرو

 ههرش|امهزامولحرل |ماح ةلزملا تراصل عبد ذك و هوان اجولا مطرح ظ

 .شالانهنمرحا ماقام مز ناك او إمام ماقزم_,لذ نوبل 3 ةييلسج بو ارم
 اذار اندىط أشم اهل اتينأنل |نم ءاجامنا مهل ادة دح او دأرل !ريئانع ةزمانإلا
 تالرابلا تان وامام تم اقامت داك ءاند نمر ولف ةأما تماةامحلت

 قتلا لفن اذ ئيكن يهبل ويني تدك اقرا ممل ال اةوونجلائعم دا ازعل وحد
 ترم لوهأو نيرمال ا وحى (ميدد نوم !ئصرل اىإ د نين رب انل | تمدوابل ١ ئعب

 6 نا نو ْ 2 ا
 نم ووابل !نيبوزل المي مودي ورمو دنس ك2 كي صا طربكذ نل | بوجو
 ولاف زثكال اذ اروفصعئءاؤع :ةيلخل !قرعمل لئضو متل انلطم امسب موسما
 لشاب داري امد ال !لخ ال اهمال ثنس انل اره ماع يمن الن | ةربازل امن ورمل
 ,مانالو محلا مال انه ل أ دارل انا اك هلل | ماندل ادا خ ماظل او مينا ءوعو
 مويا أ نيلي لجرل اهدي وخم موهتللا روك رد طدارل اذا نبل اخيك ئ مام
 صاظلا] ا راس ال يزني ال محل اند | كب عرلو ا يبل ءاوسال ء ادب العم دص
 يجول 2و مزح و. ةارملا عن ديف ال اك شلاو ممل اليم ل عر هضال ل معو تبدق اك
 .قسل اب عّرم اكرزه ةزها مو قئن وم ةكتبزيمل ارإقل املا دأنسال ادزع
 هيدارل اكرم اذا م وق سسفملا سيدان ءانطتس ا يلئال حلو ناماق و

 ةيافلااور دللي اهرب مالا يويصلحل ال عاج لعل دبام اي امو
 ري لمع تدعارتركذنإو اثنومويغمل لع رعا محب اسكن 3 وجوب اى اق ةّيسح

 نع ماوصل اباال اداقوخع ل وت مزون اوماعتو ايتو الاجل اتماقلوتت
 ىذ اجا نال دونم 1 اهوطتادزءملاز ناكىزل |قّضحت اين ائلارعتجن ل زا ثنول ما
 عسا ما مل وف لاجرف قصار مك نلا لامأكتيسحلا كحل !ناعراطلا
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  رايرياذل ارجو كلي لف ودوام يكل مقل لال ثانالار نس ثخمال مزه زن

 تاويل ات ل انمتل امنال نذل اوت ىنبملاذ اه اند برمل اب خيل إؤ هرم
 نذل اهركذمل ايرعاخي ام يس تبمل ىف ٌقضال ا هرهاظد فتن اعذل | معن تازق
 يملا مج امس ازموجي ئاوطاشل نب نكل ىالل ام ألا اكتنوملاتينأ# أمو
 تراي ا ضدال 35 ندزللا ببهذو نوزلل !بهزدلثمو ثاحولا

 ثيل وال مفتكء اجو ريكذتل اناتءانمؤملا ئوضانش اكءاجاذ إو وكلا
 قيونلا وان ج ماو فول أب ةردعمل اذال د1 تانمومل اء سل انك لصالا |
 /وقونج مجرس| و هلل | ن ل هاطو ثان اوركرْيل | مهكيارس مهرج نا مدفتو
 قلطو ثزوم ا. عمال أوف دودو دعاجل ابليس وان وعل ودل يلبى جم اينجيس |
 نجا نيت ملكزمل اوم باكا ميج قدانهل اوثنل ١ مالك هاظو مجارساز
 ظ لع يساثل اىتعار اب وانلان ا[ ىيحشن ازعاج ايلسواثل | وع رمل

 انسان ئرجؤبل ادانمال اءذعربكذذل إو جل ايد ترا وكذمل ارهالجملا دانس ال
 . لئانل !شيانل ارهمت راع مزط مايل سدا رج هالك قطر بع ساه ريصملا
 ١ حور دع معبمل دسم ا ثيناث شالا هزهرزمدازفا ب أوحد تعاج ب
 . دوف علا ا ا و ب هوو
 ويملا يف ملا ت اعاعورك لفعل !ثزودو فس لنلا !تاعاماهريتسو
 ىرابي ثيرلومك ئزملا !زعؤغ ١ ذ اًىذلان نا حول اذ اح اكركذو
 اران رقوتسائزل لنك لوو نونفملا هئليلو ا ءقدصوفرممل ( ءاج
 تك نولاننج زل انمى ذل تاكولد يرون هلبهذ رلوحاحتاصا (ذ
 0 دس ااذاتع اجامل ىقملا دافئ اراشع املا عاج منيل ادياعل ايزملادازوإ

 ١ 10 ابل ييمتل !'ضمترذواوماقداتسات ةعاجلا وكر بصملا
 رولا وعدا نويت اول ١ رشا نه داذسسب ماخ وطلال ةدإب ل شال ذركؤب سس! -

 )0000 ايون هرم! اتيويإ اي درج كملح اون ملي دانك امل بانل
 ظ ا لاي منول واح كس ةريعل مأحدال لوف يكل ناز شمول اون اشف ارح اوه مم

 ظ يةتلشو امنا نيبانوعس ابيالاوا تءركلا مولا اذاوزمتبيافكا تامل
 07 مي ىملا ما وث لعل اب اقلاطعت أدل عل او رلذأو عجور هونعو نلض نمل وا

 ا 8



 نيم المشبام بدال اوان يعم اغايش د طور مبذ تل صح ام ماتل اذه م دارملا
 د الانا نؤمل او نىجول | زباوجذلعل نه ّتفدر أت ثيحرشلا دلك رهاأذ مه

 ذوئسامدلا عرسرزوللشموهد اقلطم ال هدحاوريقب ل تح امه تفل شام م
 لمثل نوما ايهتوك ؟ انس اجهرحاو تدمال ملا وح أوج حلول |

اهو طه رشس نير سل و دحاول | الشح لع ءاحامنو اههجول اناوجصواشلا مرسم و
 اذ ل 

 ترك د ئييطراك م عزم ره رسل و وحاول اريينت ذه مل اذ |لاسل اركب نا فصاح ام
 صو ندذلا [ج هذ و نوسودمو نومس تمل و نضايح مم ناس

 ريب ءاثل احس از رع راثل ادنئالابوعل ا انه زحبتم ناكام_ركو ثول
 /لوع دحاللاء اب امون لس مل اهءاف تانبو تونس مناوي ظاتلارزعشا ذئمو

 وما نبا يضم ستذ اةرلغو ادجبول اوين ذو مزلامللئ ميكا ثوب ا ءاموجز
 اود ديموهر وحاول لظد الس (دعلكفأثل ا ضزوجي نيرنمامل او ئنعطسصل |

 «رادشفانل ا دريك ا ذل يجو ذوجب ثووكد ال اقو نييرعسل اروهمجبهذمانهو
 "رد املا جين طبلوف ةيرينلاو تدرعبلامعجن ا اويشتساو رل وف عون او
 +"  ركول ,تلاونلالابامحد !طولسلا] زم ضالشاوزالشم رابعا اهذهد لالا
 .ةملرأنل نأ ثنول ات الج تايلطن ا اج وزع محرر تعز سرع ه اح الام يف وسي ع

 - " ريعانيك طناف قنا نالذل ا ءنلزعالا تادني اهو هرماو ظن ةمالسل نو

 السلع مال اذاحلال اس وجريو طقم شنب اذ اوتع او يجول اناجؤانتئركتتل |
 نيوكانإب (مثخاب ةلكسلا هذهؤ ىدع خذا ادرشاج كانك الو هدحا د لقد

 . 2+ نعنرمبل ادومرجناوالصا ئنح ءانشس اعلم نيج يجول ا ن وزي
 توب يش محلل نالت حا طوس لجترجب و اذ ١ مان اركدملا مح اف رمكذنل | طقم |

 هرعاو وعيال انعام اس اقيفح اننوم هدحام ناكاذا ماس اشنول اجو كين انلا

 ناجول | زوجي اقل طمْوسحريعو | لويينمق شح وج شن ومو | اهوا بمحرك م
 دالريمبرعوهدا_ و بحؤ اهزياوج ملاذ نيجول ازموجّيمقو انؤيشرلاةرعدع هرعكؤبما ١

 ولن لاسل اكول امج [رطاشل او زفت رفع نسي !طزبوج تأت بالا عر
 + يوزمجرلا ناخب اماجلاوت الطل ارظم حوا تح ركذلل ثوكيل؟ اهدح اماسقا

 ذ او تاوطخ و تارءو شيل انل ا ىداجملاشنولل نوكت الاوان ميني اجو

 تارنيلاوغشنبانل اىقِحلا كولا نويل الاوان مضلمجو هرهاطإو ةيجولا



 "2 ءاتئكسالاتاود انمال يؤ لصمل انا لتل ا انه بصف العال نال ماض ىئشسا

 2 نازك . ملوك تاروت اهفطرموم ولك و اركخ اوقف غل لشسل اترلط ل هاظ د تابشبؤل او

 0 ناقلابال- ترم لو ىسيل دوعينمل ا تافثال ادنع رمل ا لشد انك /ىطب اش لئن و
 - نوكبال نوم اوركول ا سس ثززل ان ايحون ال أت ةريأخن دانح اوانيدرع : خش نوكيناالا
 "2 رات غزاشلا عاما لخط ردود ركدتل ازع مرزنسأوسح ازم لنه ورلاخزسلال زكا
 رم اوان حف وز راسل ركن روهاب المل الح ركذملا ططش ناشف لانه
 1 را 0 كوكل ارابسعإب هارنيحللتاعارم رك ذم

 . اهومافظانه نونا زوجيرنال لحلا عوفرمناك سان وكل تل ارفع انح لارتسس ايد
 - امقطلااصوضحرتملا فاشل ذ دامس الجوال لخ ومن اكل ارسال اوس ر نظم

 اللبامو لت ياذ اضلعتش الا ذك مالركز مولع نعد انو انبال وال السن اك
 لادياعلا نمل الار جاّيح ا مدع دال انيههجنعل ابيالارياس ئل اكل ديل | ادهن مل د
 مع لسلار باهيال لو نعل دبل نولاك ىانلاوريزملا عامها ام لاصن الا توكش رثم 1 - قتل ندزج يشتت اناديندا تملا ءاثدسال نال امبلا ]سؤ بوو عيدمل دبم ا
 كرا رضاظألا ءانمما ذلعلا هزهديضف و .ءأ رن” ءاشتسال باربع تاشال ابوحو
 هوم رعاننم |نمرمنح اكن اند اىيزاهيط ىادنسمل !أمم هركذ اموحقكسانل] عاننم
 ايف ثينانلا منثما اذامنال مسام يخجل الو كد :ل دلت نس هذح/ م لا حاصل تحدنحال اتناك
 افي دهاشلا برب ام ما وق ىلوالاب هز اجيلادشملاو متساتم اند قص ا لادا
 دربامالوتنخال ا جىوتبام تان اتماقاموحىريلدر كت مجوهدتانبزعاتل ا نوكد
 نإ يلي نالع قنات اكىلوالاب ىلاسلا ىلايكلاو ثيماثمل اذ اجاذ ا نال نظاى يلع
 هنتجبو  ىدارل ا رضو ملوث يه ملكلا ام نوكبلتانمملاالاتماذ اموجوييل_ لوز

 ١ عرشيو بالو روصو تيبل اذ ءاسنك هرفع د ثتسلل اماعأشنومف زحل ارعانل اردن -
 ههزةراماءاررصلا )عام قدا ذا فنك وع طفلا ماظر اتعاب ثزسانل اوجد ردذشنلا 0

 وللا علا رمرمؤ العامل الا عت اهياثل سلا مومئم ةديبلا ةبسل ان خوا شل العاق ندد
 .'هازبه توك زعايرعانؤ ءاببا وازن ول ف: سك لا امإوف دىنعب ال ءاوع ثدحلالجالال
 - ا9ىطماوشبا الانام إل ايلا نانيدو رمل وت لاثملاناسوملا مندا قكر طنرلوتدطعما
 0 نكات ننل الزدالاووارلاننيع زم اب مزعل افزطعاد ناد ز متل ايصاو ن تيزي موقلا
 0 طلع جول وليام مانا ايففلش لما نال حرلجراهفل طرنالا مأتم (ااذارطذحم

 نأ
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 د خرلاعفمدرامرانط اميل ورساوئنكدلجرماقمتالاحلاهتاقطءانلا ذم هدرا مانلان ا ا

 نهي نيو له خولطازتوعشمل اهدا: لان[ اندطه د نيلمتسسانل اتيوقل كلج لج

 , نالوا ام  لودل الع ورمل هدازهن | لعامل نيرا عاج لعل !ناكتإ زم عارم او ةدعزنال )وق هوزضباملا مو

رف 'هصلاورلزذص مالوشملاورابحال |لعنخوسسمن اهشلانابام/الامونيدقزموةرعدتسلالا - ٠
 اع

 نا نوع انلانزجرلان موبيل د تنيلعلا نجنارطضرابحالاطعتضوتيامادشلاهذوسولا
 دش دجدم ار اقذا]ا وق .شيمزيملا مابق مزلئزحيلف ما زيرعزشلانالاهتبلاوزنسلا“
 الذات ضومالاورل ود لكش اهذالول هرمرقنمل انزح صو اي دوجرم اككؤ اهودعم نوي اب احداها

 قند'ناكيانلإ اره بئيالد الاقرابراشلا بشسالوىط مل وه ارتتتس طررأ مح وجولا موك مزب

 ..وجولاشح ابق والالطافل اؤزسإلاو لوك لئن رءامف عورلا نايا ملوك ريم و هالاو لوبد

 هن ايزشل ءمرعانل اؤناإا(كزمال الغذلز نالوا نا عمريريجن] وؤ مالا ذبجرقورلون رلعإ ديور ذليرع

 لماعل مدون طاش هبل | الا مانمال عسر لج لبةنولدادجنيلناوأىدهذوجيال ةدعافالزيع 0

مل انافؤنسمل اكو ذذينح نب عقل انعزح ينو ريتاج ارجاشإ!كول ايمن 1
 ”اوق هوجو لحجم ي

 ويؤكل اذلو © ون نال ولصتسما زم توك ئيحرلب اقلطس زج اكد وبلعسسالازح ليل ذل نكس انهو

 خيال ناكل ماجر ن ا امهم لصالا نوكن از احل بفاس دعوني الا / لزسلا فول كوت ى/زم

 ل الا ةالخ مثمرق نك الاداب امي هدحو ملونمل | كذ ل وشل ابدارلانرهاظملاو قشخدإلاو
 - تبواد عورم اوزمءاحزعاذ ذخرا ءاج لوح لا عسا ذدرعمل نعم ام نب

صفد لك زلحلاد :ردصما مو هيربثشلا ل اهل اوس يعم ةرمدقمو ا موو ظ
 "نى اندذكردصل رن

 ]سلع فلزنل وعلما مدقولمن البلل اذه رمز خوب خلا مزدزحاولذا ل وف ىلوعن اياك
 ديزل ة

 شون او خلاطع مشل النمل رك لع ذل اريج بجو لوعشل لوو ديما ءامل لسنا اذان العا

سبرم ةروصو عروصل اورهرعتجيت دالاؤ هرج لعن فرتع اورلعوارلا وعن اًعاولا وهب 3 ملحد
 لبا

 مشلول هزت اوزشل او عرخان اذااو هرخان:عانثم | مطسون بوجوب دايما اهنرقو طسوتلابوجو

مر نامنيالو ارهد مرسي اظل نيبال ءونشو ملا ًميردوسخز
 ظ لهسلالعولاعيلع 

 . "ديبالا نمار يزم نال ال هاظع افلا د ل مشل اب لصتمار زم ونملا نوكمنا رمل وق ' ف طتف
 نأ بت هرنيابؤ راس: جعل اذاذ ليدل اهب طيرطامو خت است سوب 2.ح وذراس اكركرتت

 اذا ترونمحب مكدل اطءانلااساو لوم اعمق الا ضل وهيل لعذاناغأ, ءاننا هي
 دارا انا, جالا هروكرملاعانل لو ؤ لل ار[ 5 ثم مف هنيعاطءاغلامحرؤف لول اع اولا
 هزيئخاوزل النشور مال اوهدمحب مكه اني انياللوشمل لع مقاول العمل !نم مقوزمئيار مويس



 0 لكفلإرنولذا ملوث دهشو رصؤللانعيلطت اهورو اجدع انكلالابع فام جالا اع ,اوع طمامل لع وزعملا مير سوحيزعمملا ةريوص فادضح اع مدت ةزحاو ل ارنوب وه د هع رجوت موزلا هراعرج وبال زبالعانل ورينا لونب دارملان ممم و داوتال لو يح انمدرق ريحان ل وش أنا
 ةرحل دى الامل اكعازب , رش وم لوس ناماذا ملوك لعمل مع رسول امن داع أ

 ” نادره ارو )ناواكلاو ماو تراس ة نتي طملان ا لس مورف دال كا ودحا
 اواسط و كأي ال اتيرنم امومن اضيا مغص ميم ناكول امال او لوم تحب خريد صل ألام اكارهاط
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 7 ةالادزح صا( نان نعبايناو كلام الط نمر عاو ل وك ع مزفنلازوجبال دا زنبالاث
 عيبطس ول لا 3 يسلب ىاؤ الا بوجول ا لوما دال راعملاو لعاشلا ويم اريتتمل او أي ونوطصح م
 دالة :دال ءانلا جالو لحل العلونعملا ميلف وصلا هزموزع لاما تاخيناذاثلا ٠ ١ ماوفانعولازعباجيرو زرمولعنلاىعلوزملا زخات ذا امكرمالكزجيد !لعافلاهزشلا
 ,.يزلانال نبال لو نشك لوريل تحال ل مدملا ا: ىلا لانا ءاننبل[سنل
 قولو لوزدملاو لانلاإى ا اناكاوس مل وت لنه دفن او ملسوأ ابال لير ه هال تسال
 .انيالاقيل و ارتبرا ةيىبل هيوم مارب رينا يشن اكو ماسضالا ما :نمرموصنل لس منابع
 " اكوا صريسو اب الغ را دهرا هونإ ماقكرل او سس بزمو لج ولامىقب وأن عولخل | تم
 كانا ع وث اصإسم مزموس لانه وره اظرلعازعال اوردقم برعأ اهدحا
 مزل الا نس ناو خو انه دوجول بنل انيبفرعلا جر لع سل ذالا رويرالا جوال نم بوق !ام
 ركاب مولع نمت رساخلا مجول سإو مياس ميدل فن هزل ننس ارهولاحال نددارل امالخ
 باز ميلر رحجاراهرج ول ازنمسإورصام اذا دحر جريل يشوف اطير يشمل او
 كومو موبار ا بانو هد افل !يءال ايم ةيلظشلا طبر لوقا وشمل اوزعاذل اندلع
 ةئيرلا ضرار مل و2 ىسوم هاف دول والاب قال امل است اووبعشرملا
 لان مو ظنا رمل لاش ز/ تيرضو أ زون ىربلا مران |دلرربوتسل انا ول عميف
 كلرأل امنا معوصوماثلإو عمرا الل ريرما نر انادربال وعمل !ثنومل الع انل ا ةمواع
 - ل الطنل نر نوكتت يكف ريل ادنسل |لطم ثيند اذل ةعونصو مو انل | نال َميططل ةِبرَت هون يكذ

 تنال ةدارجال ارحا بزمام حاذ اماعن اها ذ1اما اصاخل عاملا تاكا ذ ارهانوعر ون لل ولالا ةدالملا وسلا يلتخ ارخ اول الامير محلا لو نعمل الع عانل ميزو اماما
 8 ' ظ . د (مال اماعلعانل |ناكذ ! (همتلق ماصمل املا ول ابهضمبز نوكن اردبوعدحا

' 
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 وو دواسر عج ا انج 07 وي هيوييصوبب تحاطكاو

 نس تو 3 . :

 1 , ا
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 رد برام معب نإ ةه طبل رعوع ل ععانلا قبلا ذا مدكقميالزب قو اصل امم دج وب

 ضامروكذل الاقلاريجلا ستلاورصقل الخرز .ولو يملي البلل اوريزف
 ددامادربزلل اب رزدمردز متت يدنا صب 2 د ايناملإ ابخدالا ءاقيرميصحت تفحم ا ةعاوُأل نم

 ””زبالزوصل ل كدا قلخ اماْمؤ عد الوه نيك يحج ل وهزم اصاش ل عانل اناكاذ !ارذ وروي

 ربل فولد سون وكن إلي معز موب ئقدسا سل اخيرعحر مشل نول اتي اوهدولا :و

ل نامابلشال مخور وز..لستم ةلشالا فقات نئنلا ا ايقنت
 دوم ليصنلانوك الجد

زل انوكمنىئلالاغلاز رمت ا ةعيهناذ ةرييكل ا ةكيمل ا اانل زال زارع
 الع ةرعا

رل لوثنم لعانل | ىل وشمل نوكمضحتالو ناومعقملا نيرا
 امدفاياغامنل او[عانغل ا ازه

 ىاسكلاونيوبلالوتزلاس رمال لع .ماوق باج اىوع وأني داذ ةداماصونمثيزنر ا

وق معشو ميز اضذاذالا معرفتنا وحى راشالاف ادازلاو
 4 دخلا واه | ماءاركاءافدس ما

ا عياع لود نيياثلابكإاشا|اكةردقملاوةرضاشلاىاهلماجؤ وذ اماانل اه نانسارذح
 ف

موذمول ليلعب مزعل ناك ذ | عازب إرتحإ وصنعت نمل زاك وسلا ١
 ىف ذزع انل الع 

 للنمو طيز: ضاق مويل !اماوزك نر ظدحإل ايرسنمل اذ اى آومس ل منم ا مدمت_بييال بى صنم ا( زبؤصفلاب

 ان افميمال اسطام اوه افلطما/رضمو كيرا أ ئاذ ادرج اماوختال احدا نمتّيطعان ارد اماوخع لح

 قلاب عتب الو طر متيم ربز اماوحق داص طداشل اوكي أضن اف ابيدات امارجتو] الوضمد اك برأ

 ىحضذفرمعتسيلولاذيامحب زحل افرام وذ نيرابو اتسم ررفعمو ١ ماوذ موقت مة زطومليىلسالا

 هلت تايم عمل اذه لثهو ركذمن | شيال تال ولم زر وكوم اوت ىزلاونا

 ”اعئمزعانل امماؤ مدللاو كنه مجزركتلاو قنم مجنيتئلا لق نازي نيت اراو رخل
 ثيرثددل ولا ةيشسل | فصلا توبا ىمكوه اماماشودحلا جب ناكا ذا ع! 0 ٠

زج مان لامس اجار ار افامملش /رعمل ! لايبإ)
 : تيللافاضعلاةولول يشل ل

 سوذاشمملا اناضموا ل وترمامع.زهل وان (9لاب اقرساما لوتسال رارتعاكل ا
 4 شنخالا جرو مل رتارطس اوولو ضم ام اذ اضمئمم امين اي ممل اءاللكط لخرب

 قياسا ناين ابس و ايم ااوح انس ل نك ارح امم اذ اضم دوكن مدس احاو
 تلئاذاُجَيلا ولو تلا عاجل ى ذل ناثأس ان هزاجا مطمن ا وانه تلذناف

 توعد شا انه زيجنا رزلبأس أبد اهردعو ناىحأ مياكذبمؤلاضاخالاف ذاعاعلا

 ةذاضمو ةيزعم رز وذ يجف غش الام ماذلا ئ فاض مضل عاماهررع طنا

عزعاملا ا اوى دان اكر> اوس ائلاواه] نيبرسنلارصحترلو لاتاثف
 اعز.” ذل اياذل ادمبام



 4اس دار لّوالا قزم ايف وسائل لين شل! اقؤ/ طيس افلام ملوح هيت ذجزمم /0 لعاتلاةرومتل اطل ذل بكى !ل قوموا عل ود ررع قر توري نيزجلل !منوحن
 جرى | ومب سا يبول ا ةبشل !نعزييق حاج مرا لاهيا لقد ديز الاجر منوم

' 
 لجرلا وو داماس ثان اثل او لاحزنا]مكدريز َنلوجرلا ةهيجرم حودمل اك
١ 

 ظ ةوطتسة وطلاب ندور هانم ناخربلا ودرب مخ رلولا وسل ”ىامدام ىتاملوتنم مب او رس ا[ ىضرلول ار جعل اهني وركداهس اهنا قاتلا دل احزن المجيد دين
05 

 امطتنلوريدل رسب ف لاتب نكد ادتببلاواريزالإو ةرياءابل السيكل حن لع علت دارج
 يطحن ان أذ ٠ ضافي ايش ريطمنب «ركا, يؤ هدد اكعبم + نجارلا لون لاقياذ

 ايزازينيبلاو اقبلاوب.امهعلفن زل او ىعشس اريك نمل دب نو هبل اه ذذ اشمأب هرجح
 ايي اطتشم ءاوش لاكش ال_لعو مومزملاو عورملا عقرب أي (: 6 قترص ىشسب 5 من دول
 ماتم ذو ذا ش الار أهدر نيزجر [متبومو نيثوكدل اذالخ عمجالو ةرينذ سسرببالف
 نزال امجإحرم دوم نصور ىييفزييفل ا امآو ذاشف متن! اموت مهم وحن ماو هأنمل (وليمت مايراردمخإو نآشل ارو هيينسسل مدارتل [نم عوتبب ميسبالل زداايمد يزعل اذنه.
 أطيب لقواف ماع ةركت وكنا طيزي زيريقب ما وف طيسبل ازعنابتب | لظندي ز
 يظنرذو ىنصع ادا ات ذا مولا اندهرسف تلقوا د دوجول ١ ف زعبل نال
 نينورتمؤع انزع تا نال زال داق لوف ىو دام ادن زرهتالاو هج مل وف
 أضع ا لكسب هول يضنمسل ااه اووعو 2 فيالك ايل متيح الص نم سجال

 متررعاب اء كولنم مل وث لال يم يام| صتشحلاهن تاآل نبزكال ارنعر يبت انياذ وع
 انك لغو هز نعؤع أزيل ا

 الدير اهدلريب ماوق داش ته وأ يكفر ف زحزوجيال نزعل انه ن العضد ومنلا ب
 ايزي [موبزمني الد غلنكوهر ترافل اب زييل اوريزمل ازيبزصتملا نلوج هن ذخيوب
 ٍناكوال هير لدتقت ديبزم: ىطقرهإ داع ,اوث زيتلارزمملا عايتحا ةدشل
 رانئولرريمل اف مىهعل | ا لمانل ايرمازمات را وم ءاطط اى تي اخى اانرسو أني عانرم
 منن مهواعاو_صرصخمل !زعزيبمل |جات زوجيال و صر او الحرمه لس ئسال د مل وت
 | لوفبورزنع سو ةللامزي حزنا زك لعانل انعسبأت ١هل ضد انذ حاسس
 ١ جهان ااعدحا ديول لو امل والا ةرابعل اوريو نشل | يشل ات لع اف مسام

0 

 .” لقك فرم ام ةركتل !لاردازم نامل نكاوبط عورملاب2 ديفقسلا ذا نكتب مش عاب ' هم
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 ناني دب رىطعا لون ييوصنل اذاؤاثن اذ راعوال و ثشم توكيزعانل نع
 ى ع اعز انوا ولا روصتمربلو هلعاذ هس /ىذل | قبنل روت لال

 تالعاؤل | مار ييب ايلع:لخل اب [لعش افراطعانمسم ىذلا لوئنلا نإ

 قاما هيعإو لخويالو ئْس دنع ع خيال شدذ مه ممل طول ترم طول وشم
 لدا كد ذجل ارسل الون لعق وسمت ةئاثل ا ةدابسلا نالت عباس نو
 روت ل/)ًافائارنمل اناكو مونل |ايرضاولعانلا ثوزل الشل الوشم لع

 ” هدانس | نوكباع |لوئمم اب اذ ارشت اناث درب مزن للعام ا

 لها < صا ؤيميو فسح ةدوكولاذ هراعإارنس | اذ اامامل وعملا دشه | اذ

 فرهلوشل الع ابغي اماودوستل اربع شنال اهنالملدامكرلبض انه عد اعل |

 تعال ان خامل الها ولكم هرماوالدارل أن امي و تاعوتدل او مم داك اب

 دصخ | اهئااهدح اذيذهربعو جو ريَول وإلا نى ايبل ئنم افرك ذو كف اهباي [.ىلل
 ةريصوم رصخال !ر زوم لل اقرفحاإل او غموال راين نبني برمل او دارل | 8 اانعا
 مع هلك يف
 كرم ركل دولاور دز برضو حرمل اىسال اشم لنلى |/ابوهو ل وت

 رى انزمياوفو ترق ماسق أل ابيالوحم عينسو | كاع ايت ىا_ نام. قس م

 اطال لع اذ دارئاو ةسبمالسف دال: انالاو شلل اول ذلماذو ارلعانرلومو ديميت لو

 ةلوتورمأتم مسرل !ماذ او تون اعأف ثدحترح لقبل ا عيبرل اسبن او ثيبرشنا !نمئتزي لاو

عل وزنا لك. يزت يرغتسسلدكأنوه لوقو اميل مجري تتسم نمل راو
 ناب رو

 اقل يل رل وق ملعانئدح امله النسل البع انما ّنْدِيَة داون غر ح دراعات

 لا ايزيزلا عا وداد باص ادقوزمرمل اسكلشريال ميامشاد وسل اول تملا ازمزعل |

 هو, ممم انا لهلفزمل يلعن 2 مهب تذاع النيبال املا زا كاع
 ته هرم كو تيكن عشاان اي حصار الانزال

 هيف دوامتق د3 كةومبال اررهو مياس ماس :لياسل أس لس وصمم تشمل |لعاشل |رمسا

 ءاَحلاَميالد ئتس ءاجل اق ماوكذ يكبتسل ارهتل نإ, لييشنا | عت ذي يسمامرلا
 تاو ءاج

 ىلعرقباسربل اد ذسمل اذ ثرمعو لعاذلا ل ءنسسل او ليا. واول نئنبزمرمخاىاجلا ناك
 ممم

 ءرادل ان هئيجتنر الد و ئثبلاو ةوبراذ دانسالا ىقبي لذ جب رص م دش ا 'فرعم

و العدرب الد وحرا اولاركذ امو سورمل إو ءابلا *
 ظ ريكشلاذاف ال مالو اهعدو ةريرهوعو تا

 ىح اعل

 . اهيا ذوجوف نيضوالا اماداورصق امّيدا اوركذ امرصخ | ةرابعال
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 فسار الوقت ىعسا ئَس ةداراوعزم ءاج ءاجو وهأع اأنم هلاك ررماخ عل كاد

 الموصمم ا عان ماملا دانسالانإمم الرق رعذ ويصف نصوم نكمريكتنل اب صاخما
 0 رملوهر زعيما قمل ! انهن !.هأنمهل ارسل ةةقرممر كبس ال وهو لحو كقرمي
 يعز العاج سون جرى فرعون ١ ترعوف كامن دلو ميم ةدباخ الذ ترأس ١ هز ةيانلإ صاد قباس نكت م كلل ذل ,لانشسملا فرس نفاخ ءاح ءاحؤح ةقتحت
 دش لاير ايبداتسالا ةرداذ نال ةيداذرا نسال اوت الئ كبس ا تره ٠ ىكتلا رائد الوقت خرم اذ ةرباذ ءاجل ادانسال اخي وقسولف حدد ىلاب تصفحت ى اءأج
 ملا يهاب ةربانلا مدد |مانا ونين انامل نكرم ائلذؤ زفصتمت اذ اشم نال.بل |
 و نسم زد السند ةدائاال مءاسلا هداف | مولكلاب ملكتل |ووصّممهْن الدبفي الذ لكنم |
 الوان رزسلا هس نال ونمو نو ماشماىل ا ةنبشلاب ةريانلا مرعدار اذا لت هديوملا
 لعين رتل ا مدعي جيبال ةجاحملا مدع 1 الا ءىلصحرجبمنمرعتمل ا لوثمحت داشمالا انه لارا مول اوجه املءانل دن ايو ليدانسالا رطساوب و فس !بكرتل ا اسؤفت
 ليولرلاذازم كبس |زعرمن اءوع بم الو ا يل ادزسمل مهسي ل نال عنل امجّويؤ مل ند نم
 اناوؤريلو/قباسيلا نسل !ءفرعمو ل ودنم هزؤلا ل اكو بل ارسم ىنممل اى افرع ش
 افزر از إيوكيسملا هركد اعلا لذ عاف !رع- و مامر |لمزعأ انيق امرسولف ئيسم
 نابانهر نك هو حا رز سم روك ا نارجل اسس إرعاذ كن ابجوناال فشل واه دنسمل أنه
 لع ةويمدو داش اب عرسي ن ازيا ذب ثارقلقب ال دروس إب عمال نا قعتشم اغا ليجن ارا
 2 هدا :لذ (.ةجواعبؤبو انبع ب ]هب ادارملا نوكناالا ممل ا ضولخم د اىىد او ان اوجد نس اك

 ةفرعم مع ند .ضازملال اهز دير صوب | ىكمي رن ارعوتب حلاو اإ عب مل ىداوا ناوحوأن اش ١
 3 نشلوينيالاذواطعدا سويط عويزسلا حايعدب ورم الزج لعالا يي نوكبال اهيخعرازحد

 - فزيت عون انا نكت قش أجار دلءانبل نش محد ارعون دأريع دئرعم مدعد (اهإل ١
 لاؤانشال هنن اللد دال ابرمارلعلو نؤرعم مدع ميني ان دارملانأ ممولكنيره طل |
 لقول لعل ريال البل اودسملا امس بة دسم لزم زلص اهبيكرد ا عابس ءطصاح كيان
 يش لود سيمبل |روهرلع)ءاول اعز جاشل ابوحوى !زماعم اوعربجاتل اد ٠ مل و ام انلو سل اسوتنمو يئس وم امولاعاذ زلت اطقف شرما لعل ديرما ايل تول زبن دحلاد
 ”«لثائلا مام الان إلر نع رعود ربالو أثنوع نآك ناب وجدد !ازاوحو ارئِس انل لماعل |
 . "قيفمزموا ماكحجإ زم مل وم ةشنسي ملا زلو ثدؤعئبل وه شحوب ردرجب ادراج اوعا انا

 انحالأ
 ا

 5 2 020 17 7 دا :



 ل ود اضهويؤهبلع كلن ابطل ن ف نمعزجلاك مقرمورييصكم إل ل ةدوكل ا)ءاذدا ماكحإلا

 رقاد الضر عوج انل ايوجوو كيديعو در نعي ونبض وعو فدالا ةر !بعرم ئسح |

 تخل ءاكحإل اووعس لح |نال كنادو در انمدحاو دةش أثل لمعل | ثيذ انو لاصتولل

رىموهرامئىنعم لعشل مل اديشن اناب ميلأ هيشوازمتلا دانس زم
 تت دائنو امان ًامداك

 هترلتلارم مذ! يسحان رج انلاو 0 ابوجوقلانوأ م ضيال نيداشمال ا

 ردها عدرب كل نيوعدلعانل مث ىبؤإل ترهل وعخرل |رلطس و اا 2بجاو
امو لفعل سإب مضت يزجاذل انالؤعل !ذ هاج رجالات

 جاورلشالا رورل انيزفل 

 ةلجز مل رصملابرع انندإ د لونمل مسا رطشكأب و اسبانل أمقنر هل جقششل اىرج راما

 تب وكال رليدسد ا اهظن اك ١ذ اكل ذ ببذل اي عزلب هلو وتم رامزع اذن مرش اذ ازباو

 هت. .اةنايالو موجو عم ع (اين لذ عسؤل !طسوفسل ا نع لومتم لي مدفاذا
ل اول اهرل اارد دريلخ لانك لامر ارنعلمنل اوشا بيوشل ارو عم

 نيرعترتح الس ا

 تطعم مل اؤالاعاذ نوكد ندد ءابفيدل اذهيل و لوو عملا طعوس مي وزار
 وجي ةيوستم لفصو مضرب نا اذ ها زج معمنن احا ورعب زبداشد لاند دا

 اا لوشسمل اواعزال واييلع لشد لست قونف لع زل ب(عيمربشم ةريشسلو عوطرم اصول يشد

 قل ملال اوورغعبيلع خل ةذيتحح ب ونممل ادجوا ذاذ نابع مولوسس درو ادع بوند
 لكما ارره يسم نا هيدو 'قيسحلا ناكمأ عم ذاحن الاراصنال مالو بحوم ليل سال الع عرين

 م: قيقحلا لثتلا ناكسا ممزوج املقتل نم عامالذ ا ملكت حير ن المج أو توما ومما لع

 فدونسلاذ أسم الاوكذو يجو رجم اذا هولا ونقيتح ب لوشسمل ال ادار رسول انوكل رانيا

لإ مريس ْنه ُدحازهو ]تحل وعنل اوعي !دانسال انام
 نموا صذو اييمب

 (دفت (سيزسخال او اقلطم روع هربع زب أيثرتاوجرلا عولفنل الست كلامنب مهعبتو

 ””ولامصخبم ذا ناكبو نامزيو زبابن مث شيز منو ةدورملخ ااه رمل ثا بينما
و ا نامرعبرظ ناضعر ميع مل وك ةريانلا مدمل هرمغعوإ

 أ وق الع نوجل ص مت

 انالارلونسلاو :لعانل اكاهرؤيو ماد اطال بيف نيرونم نوفر بهالا ماما لح
اللا يبن عال دين اكمىملججو بيطتنزسوعتمسولا 6 اعرنعو | لون اهوعر

 لج 

 نؤعواطق هرلر لرموكر يعي تعدل ذلإؤ اضدد) ةالاذ امانا امالإو ناكلا ٠ قلم علو |ةاد نسوا ةيموصخ,لعلريالوسلاذانعمولا لص ةربات ملا ذاك
 اوت بنل لإن معضم يور اينرششنخال ازعو تمول تبانولو مقرن فش يم الايال
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 أ ظ "نب نمل عروبهلباو دلجال لوعنم امري. درحل ننال نمو ابل او ملل اكسل ذولي عتيل
 ىرخأ العجوم د ذل وس ل عوسم لحال لوممملا تاضاذحلالاذاك : وعم
 تزال دال ير وبحب ارنع مل الوععم ]لخضر ورجلا نوك و لاح ا ذب ابن عم لع فسبذ

 اذه مزلنالز | انرمتم طوكؤمحو ملت ىديعلاريعببأنلا نال هربا صنوف
 3 رؤخلاحلادا ائصلا منهومزو مرورك أن وكيالن امتد اوبال فيل ! أمت: ينال ءارذلا |

 ا نوكل ناو افصو اال اح وزن (ةلعتمرجم اذ وح نيكي ال ثا طرشي ماب لاو حرص ض

 7 ليطت نارك وهيل الاحلا | ع,سسم مين !شملإإ ولم ناك ورم مارك الل يح و حنذلع
 ثاالا ملا لاحو وص العم زو اشم ارىوملا زباين ضاوح هوي كل ذىلع هرانم نان
 اشبال دان مددوتن اضن مك يسب لوا خس اف 'ةشحلاو امهصال !لغم اهتثم اان الاس

 ا

 ا

 ٠ طلورلمت نر ووحلا بابن عنملع 5 ريال هان هبج اك نيابي هذسوه اعار ميقلوتشنلا «

 27 جريان ليزي اازكو داع وعرل !؟ىصرف ظن لم وهو "يحلف اياسال_ص اخ إل ! ريف
 "نهال مضومىف ١ نامرننا ناكمسلج5 / لم برملاميولذلع أذل [نعس وني امك ىف هدرا
 ةريائل !طْزيشم اًنكورلوو موكلمأتف قاس !اهركذق ةدرّي* ةدياذال و لصضل ا زم سولعح ىايثسالا
 2 ازييمفلا طارش | عندال داضؤ ميا مومو واراوقل وأ يشع حبني املا ق ةددهلا

 نرسل انا عارطرشس نو طالاكر ورحل ادراج اعد أم بلال ليس اوح ف : ىليصملادتلخل اكرورجل أو
 : ومنذ [نالانرم [ ىلإ اياها ةريأقل الوصحورهألفل أنجل برعا !اهترصن لا ةعٌسل انج .
 لشل اديس ابد زير يسوم لعل ابو |نسح طرت مجتسول !دال جل ب ول !ءدا كيب بريس
 ىيمخلاطازنن [جرلط ا فانلا نبال ورحل اور اجل الط شركذ وحار !ل وطيب رس اريسيدر ط3 نيس وك

 ١ ال امتعرسلا ثركزدبال ل رسما كلذدا ل :,درلاءرصلاو نطل ناشدت
 لاقل نارا يب انئانازم اكره اوت حل مادافتسم توكيذ وجبال اجلا ليش
 دعو برضا عوكرب ارمداليصأ رحت ورجل نيت ذال مين مد مسا لكل تسراج ا نعورجل اريعشن |
 ال ورجب مع ,ل وف قيماقرل ادلة ايدي الت ررموجيو اههصيئرجل وخال هنهذ اعاد
 يهني نال عريف اك مل عيان اح اوزرلاهال بيان اوم /رجن لفل بسلا [ىلاعز ااا قعذل |
 _ ا«نادماطلاز لع نيلال اذ هراضم اموزع إدا لف ماجا ءلاسالعل ري و عونملا لعل وخد ١
 ؟(كانالؤطعءانب طتراجلا مار روع زوججلاكذ 5 نسجل نلاصاو لذا حن انعزوجتل اهةؤم

 ا تمتلاةفرنل طارش اكرم ملا «دا عطنا عاجل قاض رضي ا رمسملا) طناداشسأو

 1 1 م و ٠ ا 5 ١ م

 0 تيسر سو لاقي ذ رفصو م عيزح د هس اوشه يومه وا (اوك بل مهومإو سزيتدرم
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1 
 أ

1 



 بيمن ا مزلايئال يا تيم قرا ام م! وت تروج وكل ا هز اج أوريضابج لباريس تثحيريس

ارع مما ةلمغسيان نوك تاولعمعلابرها (يس ننس رس (تيبس رحم ةيروصمل الع
 ناهموجزهإلا ن

ض ام سره 1و اوت كنيالحو هاذأعم نمو فود معلن |
 عايض سولو ف يرف

!مرعل حمر يسر ييم وك جيلا طوع دويىلأ ىا
باب تا اج رزه تصودولو دأد اول ةدب اضل 

 ي

سمملاو موت, نممال العمل نكن دوح !وا فصل ريس ”يساوو اجامل |
 ليعيببانل ا و

 "م اياك جاع هل كنف كيد اةيونبو (اييالاداملا توك وتو الع ماسح زم ديزل

 و أمقخال |نيرمادحا رشد ازمج ميسو عن امزطعمو شر الك نيرم اصلاوهرولسلا عار

 كريتعإللوب دطباللع اوي ةرباذل | لوصحنم طهاطن اكن :يالارلعدرواؤ لشن اوين .

 ةؤشلا شبوة ريبفنلا وكب كواستحيروصملا وكم دب الا هملانعيتم شر تشاورهاريد

سزطسيب ال مل ومن عر تالؤعتالب «اومنس سكنا غاوريلا عجرب زيال قلمي مول
 ىت

ل الدا زم شوكتنبو السب وشد برع برسم نم ف وسمو اّقلطل الوئملا مصوماو
 ومس: لاذ واع د

قلادة وكتخلا زعل ادا سال اناوجو ةربعو سدصلال ايداسم نادم ائرحطس أوب ردوكل من
 

 اموقصلا ولو | ملوم < قاطم لعالال د اياواب مل وك يمال نوكي تاولعتلاب

عمىايأ صيصخنم مهو مل وح رطساو الاد ةسئسامبل امل |
 الادبيأنل انآيب ءاتمو ن 

 . مانمدن [مأهوحردضملا سالو ىالاحلاتباينزنوجالرنا ما وت هارعامؤيشب ال ئنسذ !فعرعمل اذ

مدرإ زبن بلطا كل ربجوتو تاك خالو ىاسكل زف ل اخير دلا يمل
 اسال او فبير

انعم ا و” برعلا وذم! ىصوجير سلا | !اذانعمؤم ابا نييرمبل اويعالعر ىرونسلا
 هد 

مةباز اناذ هرسو ا هس يؤعم وثم ارسهزن نعزياتح اونو :ا لابو مدعو دأينعالاوسام
 ال

 ,اون ميال نيزممرمارح اظل !نالطو ملأ حلل سان ولا لاح نسل !انهوستلبؤل وايل انوي

 ال ؟نايفلا نال نفت ارد مواد ماو ًاهريملانل او و دعو اطلل ل ءالااثلابزتورمن

 ٠ يباكو فرثملاقياسل ا ءل وم زءتحير ماهل لغسل اماو // و3 ةعرانمملا ثرحرضاب رمالا ن وك

 داكو ناك ف د ما هش معجنرل اذ الاب لكتلاملا ةرنسم اال [شنالا اهب دارل الاغالا سمال الش

 تراذملالاشاب!نماستانزراكئاذ انترالا ظلاخئدينكوبلو تالا طيبا وتس |هرهاظ

لمطب بد زلت لغد لبح !نامل اول او ىاانسكلاآيل لوعنلاإ8ن: ز احا ادح خالف
 مليش !

 دحالائ وكل نال داكسارمب مل وف ىأسكللو هل فالخ دزغلاىااهربخ ءاينالنا مرت

 رهنافلذ ريت نم امدلا مدلكاذه ا/ ءامشال نيممو ٠ مل ىثدحلو ناز نكرر نال

ج ع م_ كل ١لاذشتسال نيعل ذكر حنو زح اا انيملا لحن زم: مل ود طّرشلا
 هوم لعدر



 "الشماس كولو ركولانبب ةنهتعم ةلجياو اهلل الذل ذل ديكو لالاو خشب لعأق ٠ ئلانيلو همز عوب لج ويل هال اتيلرس اب ايسر تيل «أبثس تلبي لهو تل هددعتسب ٠ يعإلادبل موت اهيفش والو كوطسل طبخت (فانصلر ننصا ناك يلع جااذا لاب هيب |ةوازكو ريادربد عراذ زمدحاو لكل جرب تكوحريزمو عيل اهلي اكن الد ” كيداطل قعد يبرم تكوح ملون تالعابلا تاه هدحاو لع داولاتافذ قطززم ش | اي كسل د وكيل [تبلذ و رى اعز كرحدمب ا.ىوكسلو اولا تلسو ةركلا تدذن
 ةاعوو رع عاب لهالا تقعيو تمبك موف ىيملل اذالخ هديل ونعمل يلم امننىاقلطم
 ينركلاو لدازو صئاو |(اسأل ااميدنيتم دارم اود اورعاذو لضااعنا مجمل نهلاب تقنع كل اين ليقول راك العر الدم اف اع انيشمال ان ملكتلا | عانس دب دالومذلل اينب منكن ع
 جيرتعاام عابد او دارين إب عملا مولكنف لأ د لاخد | يم دائنإو هراحاوح مو ناثل ْ
 للان ابكال امدح اولا لشن كونج مدإرءا ملا وسا مرقس ا مل وك لعنن ارالعش |! عواو زاثوهو
 تبزماردزم نهى !ءتجرض هاحا ايد مورا و ايري رل نإ وضس ناس كاين دق وعلل

 ١ لحمنادم عي جن ارهدعتسرنم هاخادنه اان زعسسال ى ا تبرر حداغ هأحاارب نوداخ .'

 ناريه ادحاو نام شكو مانلان اكولذ نعل ونش ادرعت ارتب اعمل أي ص اند ان أكن اربارجا
 "لماما نواب ن داب صرخت ب عزل ماع نعرخحاّيو ملوش ىل اشم هديب أ, ىلشخمال ادزع شم |
 ٠" كان ةيموهف ف ناو ءاما لبوه دب غم از عقب ممل ويلا داععذلل|ممال ام خاتي
 انماو ل ذل اوعأنل مسا اتطوهو اسمن وكن اليرشس ل نكوغو ال !لماعل إل هشو هلق اف
 رل وم نب اذراتغاب ماج يخل ملا احا طتبوكي ناو هاماع تبوك وأربع ود !كلانملا
 . لفشل ]مرمر أبتيو مصدر ماري نوع دان لو ناكل دس هأهد الل اتولرزج رمل وعل ونشسم
 راد اينلماملا كك نزرع زاوجو ةمرك افرارل ا قزيوع ةرعب ائلسملا حزين هبلأدجايلح | ئثيلازع
 تؤ رزنملا خلان رعدسب دل مدار زعلازم + ول نيت هل الغاش هسم مدار ضم نكمل
 انافؤشلا ساو ة.رشملا ةفتملاو ليمتشل اله طه يهنل الشك اال هاج أن دلع عببألم
 قنياللعانلانولح كورلا نورجإل لاننشمال اناا ذ نمو مدنا الظن عيال
 أماذ اسحب ىنمل اذييئائلا 1 هداودو نياذ ميقات عفارل ا لع جانت هاف هعض يولع
 . ةياو اشم | تسي ال هطيرشم ادد: لع عوفرم اذ اداذأهوقنذ !لائنشااللرابب سل اوهو ويضنلا ليش !عتابوسسل ابا! دارملاقسامتل ال اة واما عرشجال م املا نه لمعال

 يملا واف اذا لقي وقنا مسارؤمل مخ خراذا اللا تاغناو نونا لوف ٠
7 

 ا
 ا

 |اوب
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 اطر لكل و ويرسل! عيتمو تاععرفرل زو ىرجي انس ال ند || وتب سل ! نان ايس ئكل
 نافتشالايصاخ عشئم انرغلا 2ى ما دلعاشبريزطلونشمللا مناد ليدمتسل الوقت ةضاوب و
 ١ لونشملا لعد طانشاو يع مب ةرصأة سل اع نفلطا ناولعلاب ثلا داردو تابوشمل و

 2 ظ لحس !زياوج دارم اد ثزعل )جو راغب لاو تابومخسمل !ءوماشيريزمل و لمن ملول تون |عسالا [ني يعل
 1 طب اهلاناومشةتركذ اومن ارك شل نكل يلا سو جولياسم عرسال او هان ةأكانلطمالمتااو
 1 كولا نانتري ؤ وهو /ةلرلاو مل ومره اظوهو اقلطم مل | يئوج م اهم يلع د اربع
 1 لهي لءدرب ىكل هرهنببو مش مق اذن مدام ام نيب رفد رحاب رجع قع دن دال |
 ١ ثالاهنمل انعرنانحاومذ الصح من امكن ا لمفل لع ا ذفسوب أبل !ذزيوسو بلال
 ١ نم دوكاال يعمل | يدل يثطنل الاقتتال ارضا هشول مع مع هذا دار |بتع اب ا عمر ال زلص
 | هذ كم لجاربز جال نحل وطشملا ةيررهرلا ةمججد احلا وشل انه كرتو لبق لانئش ذل ١
 1 "نثملن !.ف نلت مالكا ذومتو ةلداخلا رعد المو نكونمملا !طيوطسرب زنالذ وجب الات
 ١ ردرزو لت ا نكميال جدل اذ طاتشال اعدل ذاق مؤ رزعل زم عفوا تين هاف ا
 ' لوئسملاو مب وشل | ببصنمل | ةهيجد اغا لطم شس الضر مل اناب نايحوبا حيصدنر

 1 :لكسلا ! ١ يول اةهرزع كج اين بصل | نعاس وال اف ىكحذنح الان ال منع
 ٠ ذأ رمل و ملند اضل نباح لفتشملا تونا لامن طارش لس هور 0
 ليعوا ءاخا يتم |رد وم يم !تأضم لمن أب ريم رس المع أ ةسبالم 00

 تاوادسب امو ا رلوذو غام نب غن اىاوهلمل مل وت عضونلا نامي ثلد 00
 (نحا لوف ملامح م لعلل نذ ن] ةجاحإلا# لماحمل اب دارملاو ملت أم علم ١
 لمسانال دززهل اجوص ل او فل جرزملا تنك نلتس اتاك بيد اجأيتحا ١
 ىلع ملوت دل الضر رسل جرس اىا نيهيحوتا ذ رل وف جلا فذعرم 2

 ا :و زماعرزعئلمرتوكلعرشوملارهاظمل لعل ايدل اى (ىد !لوق ةلب اقم عئالا
 | مداسلاو اىلال ا وعيال يارجل اتركال اهل اعد تيد الري شلان أب درمريئعل 5 1

 ١ ظ ا انو جزمر ملغ تبصر يو يشم الشمل |ولطم 2
 ْ ةءاذك وها ذكهو نيانالرساول«دقملا كرفت يزل رف اًمعرملاو مسالا 020
 ااا مهيار ةرارّسلا نيام مسالا ادوكدامحلاكيا ناملالا ماقتل بزيت 2

 ا ةاروؤ مان ونم دؤم اما روافل أدام بلل رينو عنثبمالداسص 2 ا ٌ 00 0 تا اما نيب نولا مناع... ذالوا تن ْ
 0 لحن ىرللا نعم ةني اجلا د وكن الث حب تتمرد احوال انو اونا ببعنلا



 مالم

 عال مزمنامال انناك لزنلالاداًتجاطل ا. ظنلا لعل ءامؤمل اب نيداثإو ٠

 لوف ةنو اهل !وفردرملانوكب تيئورزو ا ل س رام ماعد اما
 7 ورم م عونومل ارمؤ أن ناكل اذدرمارجل ا !ذ ليف ا ليلءاندر ارل |لعرم |
 الط اذاحلا دار هاذ تبل اكواب ىدمن ا تدل ةزواجل اف داري هابل

 ىواجالتسبنال حان تروعاري قر دقو ىؤسم فاثل | نع اسلّالاَو ظ

 لال اهعزسم امبف غال اوهورعتيزصارب لتمركا هورع تدزساس ريو د
 الاسك الو ثرح ابدعتمراكف ناب اسك ! ىيلو قنم ىف ل افا زؤعرشو
 ةلئسنلَو هضبددراجل أب ىرقيب كش ال هلت كش ارب و خامال ماعز

 ىرسربا ماس: فلفل يمل اكرم للساحل ن ال يتم نجلا سرعت زغل |

 يال داع دل ذاهاندل انام ببر ؤكذ عامال نك ديما
 مق خالانن يذلا مزن اهالا نوكو تهاشلاتل نو لوف بزعل

 بس علا امال هانم. موصل انتي :تيزمل دال لأنه نر دتفل اتونو
 5 ظ "تمل !نيب نالث ال ا دريل رعت اعداحل | مزفل اد اىلاع [هكتامذ اك

 رض اديب رعب ردع | جي انهىلعو هاخ ١ك مركاو !ر بز متبل اقبدق نال يح ا

  اهقلملا نامل مداش ايجي دلاج وا ماوق ماهالارع نانكرزتم ايزل ا نوكو هاخ |

 عاتالوكبن ١ عرشب ىكل ىنيجاللغاشل ا عمات معالا بل صحب ع اذمث ! سايل( لصخ
 هاخا رعب صيد يوك( ابو |طبرل ١ ؟ىلصحب حزم اهلا نزلا لام اتمغىنج الل
 ق اكؤماعلا دامب الاد طزنب :ماخ اول !افتسن دا الون غال العجب ل | ذا انف داني
 راول ان اكداراوث اراعنط امن اناكا ذا امذ هااخج هاذل ورع تيزص[رب نيو سيشمل |

 و انما ذازيع اهماسالاوانامسال اهنا رول اذ حب قلم واول [ زال ماعلا ريعاو
 هريجاناوهاغس ات ايرعقلا [قد دز ا هريظظتساوب تلم اهل |يلال | ىللعا نكل م

 ' .ةنومسالا اهني سناعم دال اريك :باثثاذلملا ةيرتن الماسشا ةءابإ
 ١ ايلاكوإلااوريع ماواكىلاع نعل دبل لماع اعل دبل !لماعن لعب ل ربل 0

 يعبي عربزمتم ايزمل |نال انه هئرج عضال ديكوتل ! عقل[ يؤبو يشل الأن
انه دىعنن عباسشل اسال ىلع هدوع ميال ارب اركول |

 ْ 1 الار تنلا ا ماد ىومم ا ف 

 0 رلعدرال اتجمحلاذ هل وق تابوتل [نعذلس ام عمانه ناو ةئبل أ يررينم
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 سد 202 22 ب 2-2

 هله

 ارم ل نال نيزحباس ملا خدر ئول | برسل !نابو كوك نعرح اتا ررلا ساوند ضاغما |
 امام دال اعلم ا نيربتل انمى اليرديسشنلا ادرجأ تان ل ابن اشل | دلجل ان الابإبل |
 ”لكئ مذوب ابكر طع اوي ليت لعد وك رل نيدجأس موكؤمب تنلعت امر العا
 يارونع رع وح دربالذ يفجر دل نع انموعؤيسل لبكي نعمل ناكأ ذا مح اعمل حضن |
 ماظرعا نوزع درن,اليل ثيعث أن عز ارفحال ليزقملا والان أ مؤجل وتةبها
 اريل ا ىإل اوهاخأ ترام |يبز- ثنهاوكروكذملا ءزلولئ مث دزحما ءييردنج هن
 تياعال ازمات لحال ةشملا اج ارى فما وكل ملاعق بابملا دارا عيججيعي
 لال اره لل لافنشاال دل جر ا ئيترفد انو وعل اذ هيب مال ا نع
 سكننل اذإره الظل 1ل اقدر ةدرديسنم اءل سحر او قمح ةابح عالامس الذ يش
 :(ب ستوك انزال ةلجلان وكم عزلب الو أجرس !ب ةلجلا ال ىوكذملا لكحل |ااسن (
 الهرب َنيجلال هدحولمشسل و زج اورمع ماقدبن ماقوكن اعال اما لحال
 - قران انالخ ملوق تفضح بع ركل دوك موا الجرو اه طمس ناذ قت
 بديل اوفا ,ووبسؤللا طي لع وصد زنا (جوعررس | شا بمجرت ٌيلملونو لام اذ
 بمن اروع املا نتتش الاه زيوجتول | واكس الم اب كل 'د مهعصمري لو كلئام
 0 لوفر ام لع نعمل اب 'لي اب جر سفن وج ن مفعولا هاتعلبسلا يسال ابل ماسلا ةبجلا) نعل !'و يدق و لما! رنر ال اباعوبرمتوكب تار الو مث و
 اكوللاناجأ طعابااناىززخ لال وفى ام لعب اروح اشو لح رمىرجتما نإ تارذد
 مام نبذل «ريزبوا فنى اطول ىذ طعما أجا من ايوشملالنشمالا
 نابل او بزي الرا ول ها عارب ليومنا ةزيصبوا و هلت كيلا و لشلا|
 لال نحال اهرمزمم لاوس: باوج# مقره اجو انئاد مل وم ىثحلاوعطدتبملاب !يرمأه لعامل ارك شن الل ل انملا نييددرباذ او ا عمن رعنمل ر) ىف هس ازال نيب
 لتمر نت اف لعمل اظن ظظنل ن اكثداو مبأب هو انا كلطل لعل دب الرا افل عنان دجال
 نمو طاظندلا الشال ءابلا ترو لعاشل لعمار اقع هانا
 لعل امو هابض اينزمجال ماج تنل انو هد لحبؤ يمل تلد ناازكر ب لانششالا
 لاحت / يصمم ان وكرططدر زنا هريزنت لاوس وج /قراشل اوي اماو ملون ًالماعسننال
 ليوا تاررعا عونك وكي لن او وهو ع وجرللارجول الج ةمشسلاوازعلا امج مهزل ل طل لغسل |
 انما زجل ةون هوس متر امو غراوقنعرستس اكو ازرع ها بيم ارت انج



 7 يزن انا نال ازا رطل اع ةيترلورل اًحوخْسن الن اد نيزياملدحا العازل
 ا 2121198 ملوث لصاو لبق ضحر يع ادنوزعانلا

 ,لوق عوجرما جو الع تسل وأننا 2 نسل دانوعرش اراها ييوتل |
 ريل وع زاقراس اكن اس انهو اندزحت ادنسرج . يوك ناريس مريول ازيوحرفاذ ف دحولاع
 كل نا ذاو ريل العاشنال مطعم :ءاب وليل قطاعر/ انيس ءانل اثارلا ةراشم اكتمل ننونس من

 لويز ردنا لطسلا اسال زينو زح اذا هزح لال الجلال لافسالارسجاا
 ,لوت وطوال ش نلصو وصوم بما :ىجيملاعىا | نصوخيؤ ملوث قياس ارسال لمع مل فتش
 . انالاووراسالجراموث ذ ةلرل امىزمالجرل اوةللعشن ةفرسلا تاكأل لل اوُازل | هلشس و
 كلملاذاءاشم ضرب اشسلامهاالوا 1 نط اعرب وت مييانل [تمزد ةوبهسرسلا ةلرلإ نمل اب لمشيب

 لعب قرسموا نعل جلع /قموارم ءاقلاو واولارُسش تلم اعل |.نللم اراب اكله اذلمرهام

 رادار ادالمب الئ وبرزهو اررمعبر امل جربت دهوك طع الوسائل لوشسلل يسانلا نصل ازخمل اكو
 رو هدوحب يل ل نوكل رد رعو ديزب نسح اوت ينج الغسل اذلجل اوشن او طر
 زوطسسمال ةييزمارمعأ هلثلا الحان إد اظلا نإ نهر اور هلا احالراوعل نع
 محط او نحال تل ارمي لاما زطانم كن ذ واننا اقع هبال نال
 رمالفازلو متي سارعالا نإرعئس ماعلا تنرخا اداقننا ان امعتسإ !هرصمادرعن |

 رنرالةوخل مل المش انلمل هامان امتي ن بن نط ميو اسما ف كافل
 تأ قل قى ١ رم! .؟نعاب ل وبل لوم نعمل |ربل رماد ءصاركسو ملف ورم

 لَك راسالا ايب'لوفلا'ىث ل نلوم ارماع اين بسائل ان' لعل او ديسال |

 - لقواذلباع عومزمنداسسم اهدج خارلاف الكل !يارزس ولان ورملانم اىوكل ل امأ نر
 عارم زاولان ١ امارعد اندم مولخلا نوت ١نمد وريزفمل ارجايحا مما لش هنو عم
 3” ةريزاءاوؤجزلا 2:مدجو مام خرلإب ايها رهو ا يس اننلا زر عر ئس واف انتس الل
 اسفل مرتو نيج زرع اهدع الاثم اب 2:رمولاب ني ىلا لب اننا نزال اووتسا الاد
 . ."ةميؤرر اذان داررعتس !موع دل اذيلا اذااماحو نار ع! حت امنالا ”لحلا لمحنم
 0 هموت مجدل نط للطشلذ لضأع اهريبام منقوع ءاوتبالاناود ارا ذاناف زرع

 .تلعقللج انهوهو "ورم نو طرتشب الا هزعزو تمول ان الناعم كلا ان انمط املاك
 5 ىنةزمازه نيرطابب وح وتلا تير نمو ملوث عوام عإ3نطأعلا ؛لنعومالا ةزه

 ١ دازلاردوبز بارما انولخا ليمن ل عطرطعمال روم ابوه عرج بومعذل اذا
 قع



 لانا م #باييدن مسائل ابا ل01 قاتلا لاق نطعن لشسإ رمنل ان ارم اهاذلا ل ّح

 نال اهل ونار ها انم تانك الو 'ىمهمل لارا ونلريكؤ سل الع اهائنل الن اكمال ر كذ اع كانه
 (.لقافعب ظندل او ايل د (لذ ارب نرحل هاحاشبر بص اطيل وح (وعل اسلم تلذ ذا كانه
 طيش ادوجال اذ صليب ءقح مولا تبرضتلث ن اهراول (طمب امانعي انطع اف انط امل ات ييش |
 هيسشم ل اوزرل هرمععف نعت مير ادرى تحلب رعس طلو اريك ن متر ص عجن دن طم | نع
 نطل دوج اطهجح ازين ايوه |وطجد ولك نيباالا ططامل امن الذ | يلم عل اب اش ادبال ايه
 ىجانلاعزلايساذل اوديكودلانييرعال اراد | قارنازمهزمرتع ا اهو ايكون تبرنع الاجل محو

 تانؤخيال او انه ريكوتلاناكما نبال انمشال ابا مانهي ضلال مج نكمانهرسساملاوىلوا >2
 اء ولكل اؤام مبلول دعطملا| يطمن ملتب أذل اري سس ص تمل داوم اوهام تلد

 هِضارَيسال اًوحناكا ذا نال طن طحت رنم امر عئحابب نمسرسمو ميل ايغد تاه ؤباسلا
 متو هزيوجرد و وحرب زعل طف ناماحل | تيرم ١١ ذ اهراس أريد ( ءارسالا! فتحت
 خرا ذا 4ناوبلضلا قلجلا لع لح ا ةئيح نكسر د انه فم |ناوحرم مالا قالا

 رداؤانل اركز اربال انمى انينشانل لد ناكو اوت منال اافالذا جدا .
 ىبلل دالافرمشماؤ نكل ميو |الصا لانلشسالا هرمب من لا ه.ربغألا مخضوتمل كرش نال ا هثره
 ىف دهنلا اجرا ذَنل اراد |مابهاورثع همنا اجرما ذرلف هشلم موقع اذ نم ههنظ لؤمك اثلاو
 ًعراضمل اوم نل الو من |ىىسرلا نف دنل وامل و ل وههر لهشلابهنب مرعب بجادابمنمل ان !ليبهشمل ١
 هل ؟وحرر ببال هادار أ ماك و كام مرمدرب ل لاقي لان ل مل او انوعنل افعال

 اينالاجزم ةدرم ,لوق املا ذحرنوجيرنا دارب الفرن لاقل ابوج و قد هرينيد وها مذ قفكب
 لغمل ا ؤلحاو طرشم ءاد | تراصامب تنزف ! تال إل !ايلي واذ طرشل ساو دع هبت
 ايزمبد ل ىل سس اهرب نرتب ان :ماكلا ع اس رىمرلا مولكره اذ د خرم اذ أو
 (قنسال اةرهرببإهمل !لوحد تينا لد مجارلف امتد رن وكب سئل ااذ ناوةاناجلا
 «ةيلاف خوَم تالا كتر مدبابلا ماانىال اهارخا و ابكل اال ادعالوحه بج ماكاو
 ينحل 2 زمو نتوء وه رم ةنلان إلعب |زهر مسالا طعراد 2 مايتسالان الخال
 زيد موت رثزحرسإ مش اون وز لش لءافربطلا نارلوب طع ووسوطد بنما |
 ريم سال اناماذ السمنه موق ءطنلا هاربا لالا !باطسل اهدا
 ناكوا ماوه سال او لاوسللب اوملا و اطمل عدرل اء جك اذا رب تبر صمءاوخ
 اقطنلا 2: ثريا عفر نكي الملا ناتي ال حالا الريل ود مويضد



 .٠ اذن لكان اع ءاعت قنجلال اكمل اسوجال ريل خرا ناكولو ألا تلاع
 كل مملان كد هل ارح ن وكنا هنزل لقحا'لك غمس !ذا مالا عارتمل | هيل ف
 كىلاو ةنسل | له هزم وهاك )سوات اك اريخررؤد ةوجوم ا تاسباكلا لح

 هل امزا ثوم نصل نرهمصخل دلك ردي وونمل ؤص اذلخ نوكبن المحير
 الؤلا "فولو اخ هل رد ىمشسمل اش ولن له زدصل ا2ردقم نوال اياز وصوم نوكي
 اول زتعمل محزم وه و ةقن هريعل (ىولذع مم نأ وتر مراود نوكنال هل يشم نوكت
 د ارملاب لحل | زفصل | غمرلا ميرال ميالأب ليثمل | نص ريع |ىصرل ا ئكلو انه
 ١ ركن «الانالزنصو وبحر تلمح وس ويلا اني توانتنال ثاللا
 ' ياا ح نلف اند نول يش مس | لع عقد اه لك انئلخ بدرب الد قوانلك شرب
 بو اكنرلودو ارسل دال در يوت لكذ طوس | (ميلع عقدو ميهانثل ارشل |
 ه انناخ لكى مف هانشمونع :ركم لك عرد |5 ثا هأدعم نو/ر يزد سلي لع
 قواجش رك زفص(لذن | !عوردش فول ى سكر اوه لخنا العروب
 عقلخر اكد اوس تانولخ ابرزمسال ال شلك ظنل ذ ادحاو انعم اوردقم نياك
 ب(يزرل لا هرعم | ئف انل !اريوتنل | منع || والاريزتمل |ممرسل واربحو ارل زفص
 | *إ) ل وت ىوسالو عينابل اطا03 12 | مخرلا نوكءاهانه اع تئاساقلا|
 هاو تنم #لكوت لماعلل عريف عدو هفصيبسل انئلخ نوتييثىا "فصلا |
 يلا طيش ؤع تاوصنم ابا االماعديدلزميالامو ءاوذ ذفص# سلا ةلجنال عما «ننخض هذي فل خذ ارزاش اليف انياهعتترطيدال ذتقلعت
 ريش رطب ىلعتاعومرملا اعارمملا لمحل ا ئع طنملا او اديوع لونمشملا تويكز
 . ضرتعاو اذ ادسكإو ىذملا شب ف ىنج أمره | هع رص اىداماع نا ايينرججاولا
 ظ 5 اعرؤنملا] انش الائوم رقم لإ و ننلللع

 دكرلو تاخيومرم ا وتاب هلل ايفل عانت هك لعل اوه الول راما تالا ظ 0
 اكديوعواع زمن وز ل الع حايل د ىعننلا تولي ن أب طز كيت لعال ت ايومفسل ١
 اادسال زعن كمل اذا ةئنسح ١ أم سب نيو بشمل انتحر زمقو سمل ]سيشل حرش
 ' ق ةلعزم مخ رمل اويمد) ومقتم راج شمل | نوكدو انني ريسسفملا ازاوحو
 | نافاطتحاو سل ارك رتب ادعو شويا وحاب رك انل اك غام مزتنملا سال
 الايض نب كفيدذلل لو لعبنا عدالرإعلاو هلعلاريزملا لتنشل مالا



 تتتت_ت_ببتبآتببا77ا ابل

 ىباد عام م. مومي ناب دان لمنال م اوه دإول موعد بشل !نعازخادإرل (انلت

 منجا جو زل شلل اورعومو يزعل اذ لم اريزع زمر عم ا جت لش وا لام !فضفوك
 له لوقت ىجطعاذ موري شم دنا طرشلش الد الريال و انايرسلرفا عرقا
 الثواب لعأشل! ن كا ذ١ مت ض ورم حالما ريفعو ف اب الطف هثرح ادبذ
 في ال برعأ اسسزم لها دعأو مهمحاز مريس | لج عروب ناكرا ما در

 رم ؤنلا ملكو متبرنارب نه يقج راش رعاك سيل منها يولب ىذرل رس "ليسن
 بشاب وجويدلا دامو ضرع انتما وو انبالالع# ملاذا جولد ما ىفدصقو
 مر ذا هرقل كلها وشمر اكره اخلل عواطم ممر ملعاذل العن مناخ ق ابي الذ
 شئ اموال هنائا اماحاهان اش ن اة لات اك ىوعمو سفنم إف ناو [ىشنعم

 ماريو دور اماو طتراوسؤ اذدل الك شت سل مشل اوال راو اهاجناسال مزال كاذ )ل

 بلال اةو قال اه ط شل اس اود انعم اهامرمدتكز اقتش الا < بوصنم أوو بسس
 فقمأما طرشس و لرشمل اوه [يلب نأ طربش زل الشمل ان !ليلرد ثد ذادشتس أب باجيوس اذلا
 مزْلا ء ازا نممد زون اكأ ذا ايل امج انا بوح ذيل اوائل ارمدام ]ترب اوعا وحصر
 رلظن ملهرس ةادا تسيل امان | رع عرج رنا لمحو هاظن اذاه امك هونسبرمال /
 (وهعجر أبنع اب لس نرع انئان مح حرمدد نايجو !ىش نع ع ازال درعز
 تلم هد ةبسولامو دا فاضالاو را توتم وم اذعا ناجع انال لش وعل
 ارب ناونعوممو | اظنلو انمامزعنلاو ,اوت هرتعرا اينما ملغنلا تاكاوسو |
 مالا طعم اني اننا زاك ماجتمولكل ارتست ىا م ولكنا ئ رمان هلا خ رشلتل
 بج اكرر ال موتمو نس م الكر هاظوهو (نلطم اذادحب اهتسال ل عيصنل ازوكرشو
 راض ةلكريوعو موزلل اردربناال ا]شماهرمب اريل ! مالي انياب رذارتعامعوهد

 مرفرثرب ما ذاذ وحق وجل متو 6 اوهول ] ةرلغ مرد سو ارييشغل اذطمبشولع
 نب اندورتللوهامنا نعم جيمسالمارتل نب ىلا حو ورد نورب مثل اث درع

 نوت أم ميطوتسل تزينت ال ذ|ترمل | اب مرت و ّتلشعلاب نمنذملا زطسرشللا ٠
 امتلك اذال ةوسكم اواو دل دوما ةحوتتنمل ناو اى !ابحو عويس ال ايلهال

 الد ١ ارعرل از اج اور زعم ال رح أظ لمن ابى ال داوم ا دعب | ءيبص زلزغمب هى[ هم ٠ ١ ٠.١ 8ع : ٠١ ا لون
 دعما دس امنارلاخو موق لانتشالا لع اهرمب سالل صن زون ذم امال ا ذا

 "اهمال اك. ءتافلارلاخبججن اهخالاورمال اال عوز اعراس طمتص + [يار| عجب



 نادم أمت هدجباس لمع كيو ايفملا اهب رش ريو اورعيسالا اطس وتزحح

شما نإ اماوعم الت ةحوتشملا اهرديمل ارل نكي
 7  اهردتبجي ناو زنا و

 نوب ارح انثتسال | ةاداو ائيرصم افرح شوك ايىلبت أش هوب ام لمجن ال نكل
 نوكم دوبل املالك ثاوؤ دع دءانبل وايل ايد اهرمب امس اليل رورعالا

 ماللومه درخا منام رو و ميزكوبل عشا فوج ونس دلكوالا مم ا ئم موللاو ان النا
 وال هزل هر اجر ال كا ذرح لا :قينارمدا«تماس م !معاو مشل |

 ناله از ورح الجرن اوامر ريغ ل جاو لمى اانكر وعلل او همت الخلع
 ىورر عن امولكادنب ال لع ىب زن دابألا ما مص اسلأف اه مقرن لءاملا ذا ال نل ورأ
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 ١ كحل زيلا طاح النزل اور ضلاو نمرمل فاو داهم هرموسلل ارل انكم

 . فيرمل لق مواقد صتمحمل اونلل ارك ظن جار عفرلاف انه مهر داق يصد دلك عقرب
 لو باشل مسالا يزعل ملل زم ع زمول شيحتت وك طبانملا ةردعا ما /ا لعب ابلاطباض

 اهي انشا انا بقع مرذثملا 'عرطول زماحل | نوكيطج نمل دريم مدعرينيالو يال وانه يب ال
 ١" نكاد دوؤوهو ذلز كو ماسو اى انطاعدس موق انلطمالن از زعل اذ اوجدارلان انس
 نامل ١الو جارمن ردا ناش تهركافررع امام مأخردي نسوي زعارناتحا اماب لوثر يع اوت

 3 لستل زف او طزضل ونش |لغمل انوع اعييفلا 2سسرجو ملاذا منؤتامذخوب اكو ظ
 . ةيسائازيجعتاذ موت جز مزمدو راروجو مؤس مالك ضْفناذ ذِش اهيل ا اذ اب

 رو كوارع س رار وعل مفك مر عنك عانت از عاذل ا ساو علا لغم ورمل |
 عاطهاوتمان رنعإمفلا دره إد صن الت مرك ازعورسلغمانرنزوع 8 لوس منب ملاذ اأس

 هذهاكا اوعدابنزوسحا امو ةريجل اذع رمارتح ا هيج يع مات يديمملاولشلا مسا
 . وينوالمهل مل وق امو ههجوهرموزرزعر اهئ اوه مثرلا و لمتل ١ لع طعنا ربا الث
 ةزيتت جرا ةنمالو هث وت ةيبسلل ةربزمل اال اداوإجال شريملا اماطبالافنمركا

 ىاججلاتريعشوطمل |برقب عزم شلل | نابطر وعن محلا زم توات وهى !لصال ابمشرل ١
 اذهان أينعال د فمراعة زيدا ثم اكره اذا |مزيبر وسل امس اف توافنال تلق نان
 مرعب ان تلم ايف ءانممل !نمردع ياش طرفا يزل اذ رملابتعانإّماوىتينل |مأبلعاب
 اعل نيالا راك ذااماوىل ذيل لع! ناذل الحلا ت ادم نلمع |اذا سانا مرت اريرتت
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 || نيبال رلاريردت وبلا ىقن مدل اريس لانيذا ال ارهبؤمحت الذال الع :ئوطبعم
 3 اماعو وعد لعنطملا تا دروملا طع عم -ليزنإل مادعر# رول ئامعزم ن وكن اذوب

 ا



 دل احلا جز رل وف (ينارعطوؤطعملا اريزعدازلا وعل اضع راسل الري رق ل |
 بطلو مهرل اىوتسا رجل ني لتر ررصل ا نيسأى ا نيو تاذ الجت طاملاىلو نادل اتثبح
 يهل لين طاعلر أب امل عخ لصد لادا شرل | متجر ئف فذ او نمو تضخ الا أذ داخ اذللطم
 تووابل اكشرلاب وعوباؤ نايمرحلالرهل زانم هاررردرفل او كت لوين ني زل روفس عنز دتساو
 دف ولسا امل اؤ رسل وامها نس ى رع وشمل و عن ملون: نم كرت لع دواسر نمل  ة هد بسناب
 نعئرلوبتناويسرإع رذوطمبوهوأ يضرم ءأوس امل لع لقلا مجان شمل إدريس ريزم
 هذ الواالايعنلا حلمو ,اوةرخلاوؤل الع دو يبرم ام ىجوسبل د تاره او يذل او

 لرب خوهؤل الجل فمج اول اوريلع منن هرابجب اذ لع ذوطعل كح تافمل ازوحيالا
 الراجع ازال ناجل ا نءامعزنوعال نال دانه تل هوهو ما ابدرب طب لعاي ايْسا

 ىلعزام سن از احراج وفمل | رطب مل اسيل عال اناب قاذل ازعو اي[ هد ةأش بروح
 رح والبل الج اعرؤوطمس جل خعلا نلجاسز دو رمدل نس املا امرنا مث اه بل غال اج
 خش رل | مهزياعمعرمكل [لعتمطممل ان اكمال انين !الازباجطعو لمنل الع يسال انطعن اذ
 عاني نلمعلا منعا ايف ارييسل ارث شحال اًكَت ,مارتت بضمل ائعيصخت أ جوا اخ سنا اذ
 لاقزطابوهو ملوق فرلا رطل نم هةنخدل ان ازمؤي تلا زعتساب ايوافرسلا
 ملاع نيا ن الئ مم ارش اولعفب ادام اكن ارز اف عنب طكولغعرز وبلا يعي زال ى اجلا
 تأ مما انك اومشوا نوناكلا ماركل ال. لومي اوضوب ل عال ب اهمال احم تبل
 ني اكمل ومسكن اطقم دا دونمقل |كل انأخ ةبالاره طف الخرنا عموشل ةفصناك
 لوما عازب اوبزو نبال ظناةلرطعش بك روس زك و طخ لول اقفاومأ في زكمرالاو
 ددرزةسد ةربم او عرإشل ناو ابشلا ذاجات سل (قاذد مل وت هساوحرتن ل ضن ا مم
 ””الا اب ضد معوما رو يل | نوكين العشبي طل ا لاعنش ال ايابزم وكيف هودل امل اف
 امرصمال ضي الل عتل |نب كلا مزبا ه درو ]هل امنغشوزل اىونمل ارم ار يضزعاذل نع
 ملاعانش ل را وف بق ولغصوإعم اكأذ نيكد ر ضم رزع موشي داشسال ايم دع
 هز [وءاس انمازكد مدل |١ هنالرهذ ذابهزب مضر مندوبه فر مدرج ا راج ا نال ةيتسيمنل امل

 لد علعبعذارا هس إب ]ثم بمسرح سان رقيلف بهذ بس نلمح تلخن انى الا
 للا ار امر انملاب دال اانلذ باهل ابرحا هس ناو اب اهل سالب ير هريزفت [دوكيت مولعملا
 ذأ ملوق قسما ف ءامرشلا مزاك و ددوتنم ترك ارض دات ال ادلادسسملا د أحنا يرمز البد وكذملا



 : وم نسلاىأصا نرنالعرمم سب 'رازاملارو ايبسلا رلمر أمم ايبسمو | لالش دام يلع

 - اللا نابض رو امنمركو اموحو ارنسؤياتلا منال نوكبجيم١'لاتالليهت ملوت
 اق ساعد اهر سامع رو ججالاد شال ازعل اهدا العلن التي اغل اا ذانال ل ةالا«ءؤمل او ةرموكاملا

 لول اانهؤ شل ارش ايش اطر انال ظنت دال ال اث أ مياة وحب جبد رماوق
 2م عنو ! يلع ذلإلعرضر اجا زم لغالو | نح دوز تموه د لبايتحاو أهو زللخعللبل أطدوحر
 من اوي تولع مال تويدومل| داري ن | خبتدو دربملا هوني درنو سام رلاباةثينرحل ازياالا
 نيو ملوق يزسإلل ان زمرزع هزباوح وص ارجرزعل انتنتنال |ناوج نوكيد ىدلر ىلع معانملا
 قانا مانل ادور لمشلائمني امرس قباسل |سالراض مث وام لزم اركؤه رمان اوني :يلعاذلا

 انما دارلاعلعانل الع مشرل ابوجو طعدأ ىلسالا ا دارلاذا لسول و لاحال اريك يل اود( يشسال اذ
 كلام اهيل عينمعو اييرنم يب زمن اونج دبل دان اكيد ةمرشب خرا ابجي د ىل ثول هءانبال !خرلا
 6سم طز يادتال |ىلع ععانل رع بابا وأو مفرما عربى انو يبين اوه جبد لوف
 وباؤيغلإ ف عازتب صوم ركذ الع جرت ل اندالا و عراوخ د بلطي امدعب مدنثم اسال ريض
 ةلجطيوكزملا مسالا نيج ضر اذلج اتلمعا ذا اهيوا ومو تاحوتسو ماك لزالا
 - تةلبارتمالاب خرل اعتب تل ن اذا مربع اذلل |لوثمح ايوتس امن او نيل يلع ردصلااريزسا

ناا ذائال د نير اها ةلبج لعن لسعل ادصت دنعتلذرصال اذ وازمو هول يزن زم
 "ا

 . طتوطملل رح ايام ريق ضر |زمنقجوهو نل الزم جرا :يلل و نينط انما نيب
 ؛نيطلن افدزجلاد ناروكذملاريفلخدنالاماع ل روت انه أيامرمون زول زعتم السلا نمرأمم
 هانا اننا وشل والا اعاز وجل هن ل عوتمكأو تم كاقئعباوحؤ ادب مثدوتك
 عز انالزلاو يبروكذمانوكد امنا حرم ل !قركذ كلل امن اة ذ حر جبر يمل ! صنف ارب ذ
 ناؤتمزالامد ل هال | ةرابع د اهرصننب رمل وت ىوكذعو فوز نيبالو نيدو زم ثيد

 هلويد ]شك عمدجترملا سال امدارما نسي دوي ثم ساو نيرو مضل[ امو نامساو
 "قولا امج ملا نوكم ئلسلا نش ناسا رمان نمو ياثكو رت  مواه
 ىلا ةرماج ا اسال | داعش رملا نس إن لجل ا ولعل ١ نبش مساوارل مازكو ردت
 ,.يالاسوم احلا و ممل اقرويصعم ا ةرابع مهو ازك تكاذ مل وذ ثرحلا قسم اهنرسيل
 يو الابزم زيك[ وف عممشرن | مودوهو ناب

 عرس

 . امرل املافزث لوا نالساعلاّيبنإإ و ال اخذ



 زكا عزان ءاصأش ةارجاحلا عش دديسنيرل !مئاينل ارش تلت وب بمتل اعرف
 ملوت ياسر زعارنلا خب |إذ ترض «قنيلو وجوب لدا لوتبلط ياو الوق رش لزم
 وتاني بحال ل ايرقو بوتح وللا لاتاكاث وكب عب طسزحسلاركو ما هدج يسيل
 م يتواسولا نتودم نال اعد ل ونلاسا لولا مجوتن كول 5 ال نالماع حوت |

 "يلع ماكزباو لود وحل قالا الو عمد اذن ا وكن اب يعن انئل نيب طمار زمدي ال

 وشو ابونعم ول اب اوحو |ساوعداووتخا ووجد اوم عاذ 200 ًائاونط ماو
 مو اهنيك مح اف م اداف عرضا زلت اوخ ايئعانسوا زل لكل اق كيذنيب سارت
 مازلنا شرك ان وعمل امن ىف ل وال ازعبسسؤو الا تالاعيرؤ ديب اثكورق |

 "لالا د كاز سلا ارب اغم مدار اناا ٌهاظ نوكست ارش جاحلازب وورلد
 ناعم زينل ابان مول تومفر تق وال ابا آل تنقش هتبررنم امون نوكنا آلا

 رلصا حرم اج ارومرل هديب اي حايصنتر يملا نالو ابلاحل | رك رج لملو لم
 وقوم اذ الاد دريل الوسم توك اوكي ال ذارلم امه زيعتمل !زمم اذ عز انشا | رعي ولا
 عقدال هانم لعاينعزحاش موت ى ايس املاهروب مت اول |.ه انا مآل ادهم مق اولا
 لاجيدو نوعه ذوووح ولت سون أثل ادوحو ايفل والا! هننع أب مرنم اذا مررسو

 نس اناد رب الث ل والا هذ امم عز اننا نكمالد روحو زبك ننال ارإل ع زانت

 فتسالش ل والات (نهتسان ال لوال الارعانيستل عذاننلا صول نإ انل (زيشلوالا
 لاما لاهدودحترف اممدد ىف اننا دوحو لجل والان انس اع ائاد منميالؤ املا
 رقت هنن ااعز انبات يولطمزيلماىل اوم زخ اؤمر كد سرك ادب رست اذ اكلنالا
 ىلا درج وويزهل |نعرافنل لمدن ا وز امل امل رد وه امعأ زحل اوك( هن انريش عذاب
 نييدز ئعرنلاو ع ْنانْنَل ان ان ىرزمملا حرصت دمابل اط امهم لكم قب أل امعوبلا
 ترجل ناب ىردملا و ثحتوكل عانت الافيبكربل ارب امارحأو مس ا ةاثمز يال اج وت

 قلنا غلط مقءرعىوسرل نسال دزعرل الاد اش ا ام ايس زر زحم عذاشلإاو
 نايو ممل دار كد لوغمل| :مامد السلا مزاللاو ء3ولل اككرشسل المك شل اء لغنلا|
 طر اذا مذفمل اولعسونل اؤ ىرجرل ذل ناكول ءزحانل | لومملاؤ نهم ءزاشلا
 مناهل زال !اماورنحال اارهؤ امؤنعال عج ارثل اود كلا توكيامنا مشو
 لوس د الع وشم ىف ىدعتملاو مزال انبي عزان لاا عزاتنال اللا زل ئه رس اذا

 تضج ىا وعبج وأعز لعو مقسما ءزاننل امم ز اجو ايوصس لطب المزالل ا ذ ! أعبل



 | ا

 ان لمسوتمو الو قيسل ادبرول | نيفص (انجال ل والا لاعا جارت انهو ع هتلر ا

 ٠ هيلظمرتلاو هزاوعل وتيال افلا ناو طسوتملا هزار لوتبإل مشثلا ا هن محب
 تويره قاتل اتلع | نم نيش نع الومسش الث عذ أننا داوسداغل ل ويطع ينم و
 رخال اف د نا نيعمل ارهاند اركزل ! يدر اما منطسال مالو | انيهس نحال انمريزملا
 رهافتلالاو مارق ركل اقم هه بض مزيل نال هريعدا ناكل ها جالا لر انمال !رناوح ملقنملا زاجل عاني اره اطل اورحال ا! نبشمل اءىلوأ نياثلا نام دصنةرمزملا مدعل
 رئيس و ناتلاو إم رل وت راعا كروان اثلا لاه مل وذ يجاحلا نيولف ب
 رييملاول أحل اى < نان ال م مزن لع و امور دا ال وينمو امانوان داع عذاتلا
 للرا ة زول من «اةرعالثم اربضدو | اعرسم تجرح نق تلد اذا نم ال محال
 ٠ 1 انلاخممسال اهلل ذ ناكو رس اىعليجر رمل !تاكاؤ ال ذر اظن نام مسمي ل |الا وقر عاعش مل ماذا نيرظانل شب اف اهمد تك ةرررزلا !رصنزجيدقو لأ عين اشل سال

 .١ نيطباربل !اخاوو ايدو نط ازين عز امل اوهد لشملارسالا اعربع زيك لاو داهال
 ١ تارعرال سو ضاول ا | يجف طنل ةروص مار ظنل ةدامو لومل !ىنحملل دجزنرم اغا ليلا زماع لطذ اوكف ذو داضال ذ !(ععريعن مو قونسالال ا امال اواهينسو علما هنهق هن اننل اىوعد موا بر طبىزل | ميمؤللا و كاقر
 ٠ لاه نال | طارش !نمربال نآيحونا اف حرموا حرماظمللا ى ني تاما تال اوانخا لود لاعاو نط اطلس روب ل صح انا :هششلا عيوص
 فئزرل امك ضمنوكج مدل ناشلالاعانمتوك نارتو جال مل ذال اول مع لزم طنب زلا :ممال اب ,ةبسيلرسل و هرقل رجاز اوحننن الورم ةيزعلتسل
 ”لسلإل (ٍلَم اعاهرسب ام ذب ال اذ عييضتملا اهاطخت نادغتل مالدي
 ىضمال ل كعورلاعاسجو ا متسع ولا لب تيرصوخ بل ضال اضرب انل آت يل عنان لاعاجي نيلحاعل ارح | ترب امزوذدلا ف تاكاذ |طييسسل | انو عدقت رقدتاكفرنمملا
 وضم طمع ,مادريولذ ل ىال ات العتمزع قالا ملا ذ | اىبمىا'/لصنل نم ريهالسلو مارق اكيداذ نب زعىرا ناكوجلملا ل ءاحلأو ايدزمسمولا ال ترص
 ظ مم هلل اعرتعر تلسلا روس ىرجي نعد ربل نين اكرم سكال داج
  رةلوسال ! منا[ .هناف تلسلا ١ ةرومز ةيقنرنعتيوب دق وشل لع نعمل نم



 لياعرت تمول !رمحلا ابطا بس ويطرأ رت عر

 فيلكا ل قناومىباشل !لاعع |لسيمتسلا ع شمإب ىلإ اميل ئ قو طصنشلل ارساذ بز

 لمع ىكيلخ بانل | بوجزعزتس منموباسل !طاوج تان طذن و رشا عامجا
 رينعي امابسالان "سرح او ىشن ١ ىف اذل العزم (ينطهنيعز (.نل زعقباسنا |
 طسلام مرزنمل اد ىوق الل ر ابتعال أ [نللخ 15 |[ عو ناك ءاعينمر ةودابوتسا اذا

 ودل از الل أم [منم] كل نأف نيعزانذمل ان ارب رست الع ماقبل ىف اشلااو
 د ارامل عاقل اساوز متل «ترمنمل امىوتلانيب متيرَق عن انثل نان داو درس

 ٠ صو مّولط زم زود اكنييرومل ادزعب زل او نيينوكل !رزع اع قتل اوع

 داما ناك لوال !لاع خرب ماتقدؤ فر طخ اهنا ذ ءاشهإ
 مكاعد ادا ىرشن نإ !لوكئررعش لذ ىوت دلاع ال انىل و[ غم له دل
 وش الزم اساخحف اوت طعتضر الو نوجرحت قنا !ذ انهرال زم ةوعد
 خال الذ هم ان كل د نع تعج ىوممي أه لحجز اى دال ان لكوب اكاد مولكلا

 بذل انرال |لكودك اق ثالى اهس] للا ,ةابطوسح !امتيبل !لئهو نطل | ام
 لل منعاربع اهدعج نعل تس ن اش الل |! طسياصمل اف داث هاي لج زم كن اكن او
 لاتزل اؤكس و اف جرهال يح تدلخلا لحم ن ازم طيبسبل ازعئلس امممىذ
 للا رياعر بو نور اني عيد وثلاث كانهذاك | ذاوننياكلا زب ماسعنا
 قسحال او تركالا برد انه دج امو برشل ا ةيشال نسامنل اك ١
 . كاي «ناشنل اذ اقاذا ال لوتسل هزي د دلابلا لها زملك هش [سشص كح ا دا توكل
 نال اهي ىدلخ: جنن اوم رهو صحل ا لعل ا ىد ارك ” رعد كانه ن أك ناو نيلماعزم
 تم هيغل اذ ملون عم انعؤزومل انوع دال لزعو نئبنصوكل ازرعشلا اتلا هل هاف اكل |
 هتبانسالدكورسشلاو ابا از مالا اهناطم لمت مث ولث عزان تعدل اعا
 تايلور عندرح مومو وهوتموا (وتلل سه كىوق تيتو يبزرص ح ذاع ا
 هلو اتعاب كريس ومضت ر لعل اءرشن الأحءاهدازاو امل ىطرالاب قش
 حو رووبالملدلا اره ف ام دلل اذا ةرعل اذ ذه عانثمال ملون ىوكذلل ا
 ب وجي تاشادونعقملا د اةيببحاو قنا هرياوحد اطال ابوحرناكمال د افهال |
 ,. ددوهورتلسلد رلادر (يلال ا نجم ةبسس اباماو نزجلاى ا ةفاضالاء د اينمالا
 ”ووعرصاومو لعافلاذذح ارح دال ظن دل دل ا انهو مر لح 2 سرق اكراركتل |



 ىاق نزلا ديل بن اينال اوازدم ارق رمد عمو طنز ندم اريحلت غوسم مجم ةر ابعد
 ْ ريزقو ةدومعم :ث حلشل او نامل ارم اكرشملا] امنا مس رنهتنل ارسم نين الجيم يش

 داخل رناوحن إب ىافالل ضحي بابل الطرب ورعوتول ملت مض عناتنملا
 ١ 2و افلطم هزباوجر يتب الوضنل إو عقو |نوكمل واصغم يدل جونيل اداري لزملا ميف
 ديس ولو اهتم اها سيئ رت ا ذدحف وكذم البصر ازمال !ن !ٍطعزالدتسال |ونم ١
 نم سف و تاكول ذ ! كلذ ديدج نمل اان لول د بابل | اذ هرعق هدورمناق
 ممالعإديابلا نهر هع ركزل لقد اهمال جس دامل اها ماكل |رصاقو (ةاطمذاحال
 ع انضارهو ىبل |ءارل ادوجول ضني أه بادر ا تشمت الذ جف سنن امنتصزميي
 "2 ةاكرزع هاون اف ماض داضال |ىيشر (ظال ان ارك | عابتشس أو ةرهعل اذذح

 ريش اال انهزم زل يوكن ان اهرظناهري شوه سلوا لير
 "2 تايكنا ن اكمالجاجلادارطاددؤي ال انه تلدزاذ لاس ابل انهو درب ملون
 دز ءاكمدإل ازم عحبةيبرل أ قف ثيم ل جوه جول تلق درطموتا بولا واع
 | ال ةالهر ولنا دل ري ملامحارطال ىلع بعل اًرعتج امر جبجاولا لب لكك ق كلاد
 . مال دوات نكرم رب نال كا ذعتنغ ان ال ,قالخ طع ل نبي اسكل ا نكست املاغي
 7 ىارسمالح ءوتركزلال يصر امال ا نيكزمل !ٌرنل او.لنل ١ مداعي ا ذوزملا
 ا ل اتموهل بما اوعولمم لن! قر تلات ناخ ىدارملا لومل دنج احداط بيرل | نع
 لاوس ظانل ان هارع/ نيونج ملوذ هازل أمالخوهتلق بهذم دع حز
 ١ ١" فؤنائ دمام مسايا فاماشد ذحى انكال جواد ماىئرهاظءضدهاشلاد
 "يلع هو طنح و وووبرك اعل فضلت نال كذا |ليشد أفعال |زمعنش العاذلا
 ' زلاوهانهوننةالوزعتيمل ان امال ممدعإ/ ىل نط ادى اينلاو
 ٠ هاش زعتورمبلا هاكحامع ا نيالا عرش انثنساللب م3 5ىاسكلارزع
 لمقتل ؤوتدسسم هرز عوشل*لط أد سرب زل | ترصد م وم ىلعالاطذح زيا
 ٠ فعل ناثل اعل او لوال العان ارنا مونبشل ! مالكد انا ككل اوحال ف دطم
 | م ةزوترمبلالوتحاو لموف ىوبزم 2 تبرتم انه ع ل قغذى اكل ادع ج قعرم ا
 ننابوهيشنل اهلنا سو نلذنمم لول ازعل شمل انا رلعا يامر اها اونل اًورمأ و” ثحن
 ' ريفو مان وحيوأولا'تلطملا نوكي_لاولإو ىيلمأعلا وتس ٌعيوصريتىكل قنل |
 7 عل جول اندارل اد ولك د اظنل بوضممنمىا عوورملا غن زح ماوث كوخا

 لأ اى



 ك1 ايلا أش ًاكرجلا فرح !لساوب ىِل لصي أم داحب ىمنمل ان مشل | لضي اما

 لوس زببل تيربزل ا تبعروهاغا تلعربزمسرابئلانارسللا جد يت يعركم وق ٠
 ف زها زج وبند نيريإل دير اول اماني ري زل | نعتبر هارملا ناعم فاشل الغلا
 . فزحلا حزالو بلا اليلعت رسل لويشذ د ارد اوه 2 و ابتب ىذنلا نالرسل الذ أ

 انا ز ل اموسبلاللامجا غافبس انيال دعب ؤجرمواشبونيرع هزه اله ىرديال
 هل اهرجنال تاكراب و يجيالانهزشرل طذحول ل و: ننجإل كر بلث اوه
 ىف ىرجتل بلل ا انهتلظن اى اهالل اذ اهو ناك [ق سال ا نر ان اق تذحي

 لساعل ا هتيهنوهدو اذلا ىغتل اريل هو ىنموسوة زوجت قاثل انمقنملا
 . الب نع رابع مييملاتلَم زياحرن|نيترقو متر الازعذ :ىل ذر اعمطقو

 ظ ال همثدارب ًامدددطنل و رلعمدع ,وهرض لعل نم ىطترقممرل د وه امزماعل |

 نب ال 2من اذل لماعل !د لوما لسنل لول !نود ل انلاؤو ىرجب انا ناوي
 . تالا يدر ولا يدم اهءاعنا عمال ضفلاذ ذحاوكروكومل !لسلرل | ع زمارتعالا
 ديزالادعتو (اف امون اوت جلشتل (طماعزمفئشم هأن ركذىزل | نعل !نرعنلا

 لع انلافذح منان[ نرتعاو فحل ال عيجبملا زب او الامتبا ناتخا الز ع وه

 اف ىنعم دوجو عم [ذنعل هئدذح اها نوعمو الننمل لعاننا زم منلحل |نإب بجو
 انونال افذدل اديجزمن اكث او عم اميل عافس نال |ثأذ د لانه وريف عانشما
 لازم اظملانيبالارعب مقاول روفرمل ارسال اف قال ميال اراش اد يقض لع نهنضو

 ل كبه ذو مرع اصتخال ييعل العجاج ا ئيار هش |زم مزعجن عز ذاو ةلئكو هو
 تنك اهيلممل ؟لعانل | مثنى ذل لوترعركذ ن ادا داناذ «ذاشال ا زم كلدولا

 ءا# (وصييكزلا تألع نؤيداوم مءاذ ثونرمسلا بل ويسر مدع جيت سملا 0

 م

 -. لوك زعالالا ايون اقمالر يف عيطماول ارميو نوكينملبجي ميال كأ ذو يسم ارساكعن الا

  تاكول معز !ةرابعرباو اهرمحرسقل او هرم وذل انع نيلشلادح تش مذ
 ريم ةاعااناّذل ارعكد مان امور مزلدب اجيال زمئلل ارسل اذلخا مزل عزان نم

 اافنمل ارنسلا نال لونج اهبالا زمول ا الخ ا موز ملا تور تن ا رنماع لعيبي
 نسال انراهنل ءلاشلا,رؤَر عر قمهوا انلملزوك الا زر انمب ابو مريصي
 كيم دانه ةنرعووك الو ماوت ىونل مللع هو أب مناي قممالو اال ال دلما

 ف دب يرمو ممأجلا مورلك,يلاداش ا كح ان ولا ةرفرمومسلا توكوعارملا دال
 ٍِِي و رو سس 5 دج



 طم اوسونملاو ع وورل اوبسلا تيب ئرشال رهدعو طاينرمال العم ادم ات اقسإم ا
 ' شالا )لان سامبل |هلاذ اى هون ارتد تددب دوز وههتءانل اب تلمسل كامل ام
 ترض الا ف مثلث و هون الجال دوش د هدزع ماقدر بوعوف عورم |ىببسلا لوحي
 ' طيلازوصح طنزح تردلاو ام ايتمالا مزيل ويل ام ىصّس اولخاتمرك او تبزص منوف

 يتراوه نمره ا اك ءانزيم ال يامل ال اذاشم لهاظمل ا انس مأقل ازرع تيل
 رمل اب ئهج م مجارزانمب رمزصال امزسبرتب اعادذأ ثوددربد مكنم نوع وت يذلا د
 دير ملت فرقد فانتا ؤمل انال_يزملاكذ متم ادن هركذ مدفن عاوذالا نكس
 لوا ىلاو انتل مفجنإحاو انه اطبتيرمطبتر اوم اوطم تادع قال هبا مذ
 طابنر | الر ويصعب الاد [كلوطصلامع انيمي ىكل ممل او ط أبنرال ايبرصبل |
 تريزامارذ وادال اؤال ل فانا ساحاوس ايفل اوم عراط عمايل راحل
 انظر هبيبلقىالر اصاب ههازلة اع دريبل ل حرب تيرم عثعد ةييبلر عا ملفا علجرب
 ١ ىبللاو عزاشلان معتاد البق وز اوال ضلي الام ناوثل اضل علونملا حرب
 ١ يو ملضرلو فمر اعط خك جدد ل ومم توكبونعج ثمنا اءعيع اهدا عومرم |
 انهن أن رفتعاو صو عملمنل | رعلماعل اسال العدك ذ عزل لو طم قد ناو ريزمل |
 ةدصل ذا نووكل لوقوع اعنا ريال لنه حيرفمل | ضن أذ عوفرملاب ايدارمتنعال
 هزعان 3 7 هناتئلازعتبللا 5 م ذاو اهر ترس |ازاج دارل اريظورل وبر يع لع

 كس هه جرم ةستتاا تنس هع ونهم نارع ءاجدرف ل صؤمحدرشزولمموا ناريج عمل وطمد فان ل ةزبم أ ىكزعو ل و | لزبم
 سس

 حسم

 | تموج دايزل انعام نوم تسسونرماعلا ناوعء ادن اصصوو تصويقتتمل |
 لل مشرمل اهال بويمن نوكذايف بزعل |يقح نال هما نال احد | لبق المن اربد
 ظ  لزعايجاص و لمامل وص نان ةماعلا ىل اما لمبال طهنبمل انإل طلع اذ واخ
 منو كا زنوج مما هدآ ضلع لزيام دارك ذو كه رفعت نوعسار جوجو دوه |
 از ىلا عارم قل او أببشسال اب نمل ظن |زسملاد انما اوت نيكو توكالوح او
 واوزكتلدتلسسلل واول اذا لش الاي (ءنوبد وكل ملعب اجح ا امءاصملا فاقد ,سؤحو
 لماما وشل انجل او طرشل وحيل عتطمللا نكت لذ تطعن نإ (:لسضارتع ال اوال احا
 كدر اسيل عرج لاو ان ل عتطنملا أنه 2 الاد تطعن اواولاف 2ال ان امهالان |

 هل احلا هذرينعتلاو ةرب أذال زداللب عىحرملا جرقو مل اداسد جلل امزلتس |اذا مولا ٠
 نيت جلاو كلل | لطامل لومتسم | عزراننل لبا ءزم توك مدع هيون ةيلطلا عدس ابخال او

 00 ا

1 
١ 
 ا
 ا
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 ْ 1 ا



 ىلع :تس اناا (قملاد اضع هيجل الد حرطناو ماو لثومرب/ س اازكلو ملون

 قاتلا لس سبام لا هيوإمشملا كل ذ وعر االاناذكيل وعسزيونجال ان زصتلا طل أسم . ٠
 ”نأعي ربا ىتيعأوبل ء الم الاس انل ايف هلشمام وأى درت الو قل اى دنا اولا داش د داننبلا مدل

 لالا ليف ناش ةطيعمإ دال هاشملاوسن اكول ممل !نالوهتات لوو يد ا موحلا لوم دعو

 احيا مارد :راهزم و شيعملا و د |: ةءانتلاري ينو اع تر سبعا مللت نال ل طال و

 مل : ليسا رسلان ازملةرلطإا هحابإ (مجرسانلارامب إو مروج وس يجد روح ماشا 10

 تتواللقلا رمل ءاركلا مدع دش او ءاتلامل ار داذا يبل همس مطالع ايلخان
 فور رواتع امل اداه بانك و دعما ةءانئلانعؤ ان ارد طل نعني هالان إل تر لهل للط
 لعؤحتيككداال هل ات ل والاإل ارعلو منامك نازل هرمتمر وه و مسا) 3 لطا /ئمسنا

 انه نجل اول ودان ال وال الامال اذاوعاهاطتبدلا اولمجوحورل ذ انب م !زمزمانالا|
 لادواوسرع ور ظاللاوءا## عاتجا مز ماوع اويلكت ام ىملكس ادب( م ال عؤتح هام ؤمم
 طش انتا اشور ملا كابشم !ططلدتىا يول نحل ءاوق ىلو | ناكزمذاننل | كلذ لع مزل
 تياولاو اطرعاور يخل يبروهلوه از اولا انا بنش ءازنإونابل اهات
 اشلاواقد اصذ اكا حام الاى انياتيفلا نول زيف ,مارخ لولمل ادراج ثد رسل لطارتعا
 يانا او قثئاتابث اولا لعانتماو موت بذاوكل الع دريولف م المل اوسانه ناوب
 لاش الاروصت ههنا اومن )عرض ونيونلل اثر ومقز انو نب عشا الش اشالل مزلتسم
 قت 5403) حلاوه إلاو يلطلاوه سلا نالؤملا و دحاواهد ,اوق يعلو
 ممم م ريو رحاو سد فيد زد نيني ناكدحلو مالكذ وق ىسلانريزيلقل|بلط
 كيرلا لزتعادالا زي ركزا المحتار شنملاذؤ تب اب ةانانلامفد
 تركنارترحبوش طن اكعال اواد وين /ابمل زب لونسحل هل زم ةردأ ل! تيحلا دراما
 لير ع كرا مان مما سوس لو متملا ماو تابوصتملا لأ زا دوهمم ب اررئللاو يامل

 لالا شلا جدل رلعانشآال قايأبتشا يلع شازلو درس ورتنلا ا اولاودالا
 ام ادرحاو عاننل اوحباول التل نوكيالو !ارناوالا توكبال موق ةيلونعم ئعمالو
 دع لولا ندا. ءاوق ىلانلا ايفل قارحلو مان ضزيسال اذ ازت لجرلجر[يشلنف
 قولا والاب, تاكرملا لذا عيل نزملاب رمال لئن ا مشرل او موت لمعأ فم هل ثوكتدحاوللشملا
 الدون خارفلاو اذ قكتلفملا: لغد ارم ضرب اهم[ مضرىبظزلالااماعتورحلا

 دل اليم محأ يلا ةسنحوهو مرت دان ظ ةيا رع
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 7 1 فلو لير مسار اويقدوم مشعل نال جرتملا زم خ!:رابطعال ايمو ذم هرج !نلخىنجلا ا
 عرل اعود توب او ]جرل او ّش وائؤجرل ازاجال او ىأضال ايمن الوشم اود امان زم عزت امل ضدنف
 1|  هتدارالونهتودردفرعشالثلجرلا غل اىرال يسقتلاةدارا عدمل انه وحلا مدعن ا
 7| هي لا ئريمالو ءامس نات لوشمللا ! ود ةزلاؤصملا ىكدالبا قعر ويشد الع وذ ريدم
 7 2 ةلطلاغوتلاولشلالا حطم ل وشمل قرنا يمل او ورع رمل هش لوطسمملا نكد مدلل
 0 2 كيطإغ ةراج نص سمتال موا رلوأ بثت ابوه لوم اوه جبجاولاب ايفو |لجال وابد
 1| ٠ سلا بككو جانا نحن اج الزان اكول نا نيا ماللاولا ةمحأر قرورمنارباضل 'نوكولع هجن دلوع
 0 !ةلمغم وشى اذ هز فن وصومملا عجامزدا يتلا ةركد ةنس الأب |رئبك عم ورلو م لوشعم ]متيم نأ عد

 هرهلاّس ىرؤسلاربس )لاذ ام سيبال تن اذفسل اب ثودح ار ست رمل الوصوعيبل ماللاو

 إى نافل اوم فضا ناشف ةيببسللاما يوأبلاو ابهرمرومل مشد وراذ معلا داصةنأبسلا
 ١ كوول دبيع فوم يسم نيسلاو من وعتسوه ءلعاغل المنيل ع قيال ول ربا ذاساىا وق وام وهو
 ١ طلتوانملاوسياعال ادنيحير مانا لال ا.لب تجد احا ذأ عال, املقلسنال ةأكلأ ناجع ان مول ومنم
 7 كش ماسالا مساناد ربال وابا ود لع ةيقباطملاسال وادم ا افصت هرج ميال مال اررشزا

 , فج رضنملا نال ةينضنلا) .ةيوباطملارنالولدعت [دصزعرلعلتنلا عوق هىسلر ب الوشم ادوكب
 ديور اوساو عازل ةيداط مايؤتسال مج لعلام اوت باطص سال امل عملا دالثم مايتس الا
 هّبرطمدب نو ق ادنبملا ةيزخ ووئمزمل !ب لملا منح انك لعزممل ! عود در لعل ديل ركام ندا
 دحر أمم ] عوشرحإر لوتمل اودرئمو م اقنتا ار ربل ادنسملا نا تل ديار كش ل ال
 الاؤ مىصهاف أو نادت شال |,ابتعان لول دمرت مدمج لوعنملا مزمل تبرر معا وحاو
 يلع قينلا ذؤ معزول قمل رمح )نمئنشل انا ورسول رمونماح عل ل <بشدلا عالامس

 را لعاخوعأجملاهرانس !يتعاطعت لعانل العش د اللا ررظولل اف مؤنحال !|مجيتركت نفرمم
  تاجاع انهد لماذ هاشم ميج مان وهلا ةطيص لعرب عسبزمو دير رش م عز ارحو |
 ابوكناوعبنو لؤطسملا مهلوق هراينعاب قيلاملا را اوه و مجالاعص ا بالو مس نكي مو

 يو طن مت لوم نان لعن كنس بعل رس الا لض يع خو الية رعي
 تطول لعرمخ ناهد اربع مقواممل تول زدادرهلف لها اوكذ ترد اذوهظركءايزاعاذل

 ' . اوت عوفولاءاتسإؤ عابس او مشل هيثم عوز نط دج الطسال المل انمر وابن نير ١

 اليا ملومتسايب: ملوث قرزحادةبهر جاوب تيزمكرل وق املا ةنآش لو 0

 يك ١

, ١ 



 ةطس :
 اهب قاغنام ب عز اوسلو وزعزم ماوق ايد تيرم ايو زك ارل اوم اسس ربعنا ظ

 ”/ننرج ارح ةلطساوب كل .تلوطمم نر اكذاوب لع هشبال مدون نلطم نول لنرع ١
 تارماو ل عذ ادلعدرما ل قعبال يع ءاوذ عالاداراك ثلا ةامسا ودواقطسافدانوسب

 بيرن )ناو عنم وكم الذ نعم نختسال [لقمن ل عنوونبإل رعد ويزن متادشلا |

 . درايش ل ناد يجرم يجول مل (رعزتنل انتو ني بدلوا ا ]
 عسكر شل دارلانأ بج !وريز مجالا بول وشحن املا وكن امزلتنسوكد امرشلا

 اسال اداطص اذا فنوسال عال اوؤشلا ثيبامو نامل (عملتعتنقوتسالا هسملاو
 نإلكضرل اشف بسلا رانك تدلشنل !ىصر منع نلت اءاداناو ١

 دربئيل لأ هضم

 د نيحد يارجل ادلاق اهل اجاتجيمتطانما عبزخ لعانلاطنم < وتو لشلا عنو
 نم ؟رابعام] مجم دود همقرل ى ونسلاارأش او هيون امهؤمرل اضقرفة عرس ليكأتشاو

 بابان طقس طدزلكو ونس لع قبل ينؤهسلاذا ا اجب ز تي رمامزطم جول ءأوق يوسنم
  اجلو مزك عما ررعدي لمس وو أبرم ترجواو لكي تيؤاشو ساتررعونع ميو نم صوتت

ةرابعل او رابع لش |عوتوندارملاز ( بركا اوؤننلا ةروسزع أصعل |
 © قد ىلعشل د

مب وكل وت ول اون ىفشل انرح لوح دوز ذل لل دال ولو اذ لونسل ااعرشمل |
 يعي | وأ 2ق

 اتيعاع ريع تايب مداعإلا وسل اذ امن معلب! لف ىاشللو ب ىف لّدال الونسبلل

 رالاولدسل الم ال اوعّنلطمل الومنملال واعد |لعانل إلخ ستس ولطم الو عملا ذامل وت

 اهلل الد يطع اذن الهرش داما غازي دن لها قزم اهعراتش هرم ال اوهيىذن از سك

ه , ىغمل |لشلاءداصمدرب كف ملاتالم| مد انتل امم اوهو
 ابرز ماموعال د انصر ض أ

 دول مشل اطعانل لهن سيارك د امنا هعاسح مسبح انومتاموحنالو اب ذاك ةرطهتن مؤجل و

 ال زم برصوخ دربال ولاد يحل !ةعاو | تلاع بم حاملا ز [ نيد انهزعيبجاو
 لمد اما] وشى احلا زهيلطد مالك نط ةههاركتهركو ع امو اناعزب ب ةييحقلطم ل وطعك مل

 لال اى نشملا ةفصل|نمزئ سس ص دو !لوكمقانل اذلو مزولل ابنا ماننرتمو

 مبامرملعاقللرفدو عثر ععسو ءأ وه ةزيزمل الاه !ىخل أت ة/ليطعتنلا مسا از[ومبصنت

قعقع داهم نا لوكان او لاك امهضرو أ وق لعانل او
 ناّقعتعراصز ارك :.! ا

 م تاور امزتلا لمت ايحلالاسرد لونك ل | ان حيبمنو,! مولو

 مشب هاررنمت ةيدوراس | اما اتطحاههرلوتك ةرو زلال ن زتذذح ةيشنأمزتل |
 لاوس زلال ادلب مذنب تدع بلعهل لد مف ام مقار وري رم او

 و
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 (وتلا وون كبل ب واول زم رب هزحلو هرعملا و [يضد كسك زوجي ت اوصال سل أمن لب اجامإل زمر نؤمل | دكبوهد اريل الجال ارز لربي قت ل عيضد اهو ىاانلا ٠ طا د انك ايورالرثعملضرملار.تالولعملا نييطم ل ذايب فكتب اهل هلهئم لك اي ياطويل زنا الح ال اترل وفا وا ايات انج مارلوعيإسل
 | ىدانمامالإنورلوت ادب موس مج ىدأسن ىلا ماوهدىدأنل | معشسلجاذا

 ٠ لاب دابق ايولطملاوهو ملم فن أمجوكيالاذ ايل انك به ةربم ان احر لعنل | ونحصل (نول ويونس دانما سال اهوجر نوزحرلماع ى زهد اىا بلوس اوسع
 تاجا زيجلا دبشسال ناكل دو ىاغدا ايلا ضال لطول ةرامتس | اهوا هناك . للاي زيزمرا ايو لابجايؤكاماورم ب وح درت دلذ مادام ةدؤماع موزنل اكن ب اجا
 كة وطل ورمل قمتس ارث اهارزا فال يلط لت مالا داسنال اوما
 ('مولاو | اطكرعا هيببشنت نا بن زدا ميدو ساب هنمتوكجن | نود لقاك أعدالا ةىنيفحملا
 وه عوول انأببزحلا نكمد ليتل لس طعولا ءاننل اسأبت ميو ابكال اب ولطمن و
 ظ كافل ويلا كارش انالاوىعنل ار ننملال انلاسابن اعود مال ديبشنلا رمل
 نكت >مال ارماتاذصل | زم ريع ملا ةينمل لت ماعلا و تاج اد درجول انهامز
 ١ كيل ريشنلاب طيمنل ازعريزتل ابجو تاد كارت الا انه لع ةراىتسال اوأ
 رحال جوكر مدواطمالل ابن الازعش ماج ]تال بن نع جيرشلل نع حز الدرتادا
 لاتصال نجوي ىهنلا وسن لابّتال بول مل وال انالث كلذ أي هح اصل َنيئناعنلا |
 '  ىفاتنازعو زباجال الوسم رتركد اىحلاقال ا ولطم الو تا جحافل تخان همجوادعب
 ' قلتو رلوق كارو |انودح امال ايكالل ل طدصتمل نال و ا ةر امتسال اس لعزنإب
 تان, ون دوحة موعداراتعسب انرمل وق زول | 3ع ع فرح رطسا ب يابو لطلاب
 00 وع ابر اح ذوكل تسلا | يللا نمىيل نا مم يني تح ا غاوؤرظ
 | هأف نيل اوامحا اال لذ: وعدا اهم افرح طساوبى ارا فتسال اىعحمد
 ١ اال ]تروم اوعدانادومابشل !طيبزوعدامدصا ماو ةنيرت ايفل لهل ا فوزع
 وعدا ررو اتحمل موون يسانذ درنملا نا ننص اصتخال ابوستم ىداذلل ذا ' كار طاكو قعانملاب | اب لمال ناب علت فام نواه د لسا حل إو لضال اوه أ
 ماديا يلفالا نال ضال ظنلن هرسزتؤ ل هل اناال !اشنالا ءرصتتن اداوج ا  ةبرخ داججا نوت منلدتسال لئشل ار عدى داناريروختعبش اوال (افعيس

 1 .ينزللا
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 زادت رتكضرحت بأن انلعتلا تذحىرعدنا مه رزان ضان ا طلبا يعجب ئ(شنإلا

 ىدالم اريزاب عع امو ايترمتم ات حاخوحو ابلم ((ةربخرش ازيلال جوك
 حملا هال ك وعدا أنلّدداوع دا مضوم اريل | تجرح ضمل ! مة مىلظل هتاف

 ةن_اكحل المن لرب اء اوعد انا مط اخري نابوهو مام ماتا انكةيطا لاربع
 دن | لا نكاسالا نوكلعدربوأو [ىلمحي ال دال نعري زماي ربان امواج ريل عم

 كانيمبل ان اذا ١ دارملا نإديبجاو ىدازلا [ميجاوم كرز معسياخل اىدأني
 نع حالا نوال من داريرتتو ا اظنل اوت ضاع وه كلاني معاشلا
 2 مقال ا رفمار ىنملاو اه تصاخلب ناكأ ات زجيرشا رمل اكو امر

 َنككَرْعرغر اببانزدوك معازبل اضرح ذحبزءاوح د : دال ًاهزكة لباسم

 انط هشام زيزم ل ةِيبان ول ناكذاتزكجيائلاز امتد |

 ميلع مرورا ٍفريظباموهو ملوك اّمنئا أش الا اطل ريلو وص ةتباث ظ

 ددربوزعال ارو ال ءوصقمن امأ ذلكم ا وأب اذأشملاو مولا ابرج ذاش انشا
 هيدرز ا وزإ اونومتفل ا ىستلامو أرذ حا توهو ماو ئبم ا ثدرخ دراج ل عكا ١

 يلغائاتن نوم ارقد ستل ارت خ يق إ< !لهافأم مدد الفعل يت بصنلا
 لاسرق و فريدام عابر ىنمشسب املس ايو توبي الر لام مفشي لإ موي يرطب نكل ١

 , ,ةناد العند نارها ظفاضشل مليم هاديع ايك وم ىلغال اعال ا لعيصرصرلك
 مشا ةعام نط تسال ماوع ىلا تاضلا فاضل عوج علان ادن اسم ميزف لع
 مرابال عضو امل الزلال د نال ملكت مراسل ىوع د”را/ىل دن اكل ضد اند اررتعول
 اكل | الابط أخويا م ارز م (زلب منن ]يظل لإ داو لوئرل ادوج د اهدوج نم
 ىرانمرسل بورزلا نال ةحرزل ائذاحامئ او ناك ارل ىزمل اربع مدل شل ارب اةمؤملا
 دبش اما اوت طن زحال انعؤنب ارهدحا نال امن محل مدمن لو آس او :نيذح
 منا كانى أضل اناأكنفبر هرج ا عسصئرتاو خباش او لعاع ل دال /ذ بسن ا مهو
 ةولدمزاعوا ةدوصّمح ةركئو | رع تو كنا نب تانمملاب :ىيتيلا ات الويل افاشملا] |

 املاطب الجت مسيس أخ تعنه تزول ارإضمو ميجا ىدد مال وها ينل نال ظ
 للا ,ءاوع ةركناناكال اوذفر سات اككا زب لبجلا عل طن الج تدان داالبج

 7 تلقولذ نوكتسل اويفل ال افنالورضلا عتيد بها ناي تلةولذهدببأمتيبا
 < ادوراشسملاروعلاا طعوا ل |قعرذيأ تنحي به ا ذرلع اني :تنطعذ ان دينو



 كار ابو ويوم اةزتش م يضتبجو ال وترا ةطساود يد يؤ رليعل أبه | ذتببصد
 لصاحلاوةزمأو جر ابوح ءلالؤتسال م فرمحا ةر زمول مح زويل فاشملاب ايىبيش نكي ']و ذاك زب ريف اغا ءاننل ارق اوم دحاوب ءانننسلا مزعل يزعل العا فطحل رو
 ال الان احرجو | ذا ول والا مام انلان اكارنل !لثطمل ادحو اذ ارنا
  ةنوكيربالمدا ةعاظدلزب هنيسزمد لون هلع صئنم نال ل ذكن وكي
 0 ىيلعؤولسملا ععتوطمملا نون أن مفمد ةرابعد ملا مردال ملوت ةيصن_ زب و الع
 - رققبد اك نيعم درول مسأ عر اتال الع نكس مدأ ل طعن اك« وسر عاموتلا امس
 لءان اما اوم وبلا انههزع نولكل او دك شدزع دال ظضاو بكر نا ال [شعرتنك
 ةاوعاوبس) نافالجاءلاطابو ماوث امض ا دوج ابوح ب بانل[ لع عويرم يعول
 ديعلول ا لاقو ملاطلا ثبت حيو دفرمها رمح ن اكوّبعا نأ يعن ردم وم وملع
 وسل انقر ظخنا ال امرل أنهت فوصوت الذ اضم راسا وروما |
 . الامام نرد و درعه وكيد ١ د اس ولابجاعل اطئاوه د سب ئكبريززم ا” ىىكذمل ا
 ا دق لنك فئوموم ا توم خد فصول ان ال ايحن | الا ةركدز فوسوم ل وكينارمدنبكت

 ' افلخؤيت عثياموفاحلامولجرابب (قرجررب ىوسوم اردن دعم طك اكو شن اريئيمت
 دسم! باج او كارظلا وابجاُ امايوكؤ منصديبرفت ليل رب ذفرمم البجا ملأ أي انل وندى اسكدل
 "فابن الخيرضصم ود ورسوم او هنو ىداذم انا أحلا صالورسأي باء مهردب الق وسوم ار أب
  ةالزوسوملاو تينا ارعق عسا ن ائخالدنوسوملا أم َرهيأفل ا ةذصئ ارض ىدانم ا تال دابج
 نثر رتماو "و الوتسم حز تؤول | ماقمىت ١ امج ٌرنصل ان رهاننما مناتسسال
 اليعاملاط ل ججو ئكرلا درك روح ار زعم رفع د مذوسومإلع داوعالان حيمشل ا دهيج
  ةطماداثرإلاو زيها لوو وجال مول اضوطومل ا ءاقكأل جنم ال نس رلو لا مدلكزم
 | ناكل ذلعراب لصانا الاذى انا رع انيتس اذ ايبانكا وال نزخ حابج عاطمل ااه
 مايو دانملا لتي ررجمدا ماو انيلا ىزحا ةروصنوكيزاالاريوتشل انهو عزب دال زا لع
 نمل احلئ عيه مطوع جرب لمجال لا ع لهوه اياب ينم امد مل وم داك سنا
 0 ال اررعو نيج او لمامش رهو ىلا مالا أو مهري تسلا ؟ريظعل عاذ
 ان |جحو ميزج بلزاك وزملا ىف ئعم اع منلالرل زدال تخدوا ايل | لضتءطعو الع أم|
 .انثل | نؤكمالو هريب أن لماعال موعد هيثم هضاشمل ازعرع مال ةيطمل ابوك 3 كلذ
 نوانممل زيي اعل وسوملا عونزح ا رهس خلك نعش و تعنل ! عي هزح يثق اذ ىعنش تعمد
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 هريس ل وسوم ا نا ملل ا ترملل اان ثحي طم رن اركذر هزح | عل ايران نا ذ طينمت د
 الجنوب نات ف طوعشي يبيت ملعلدب عاضيال | ف بح احن انب ا مالاكد ف انما
 ل دمعت منل ان اكول نالدكأ د طنش ام او قرعت ذم زلخغ ابو | ؟اؤتكا فلفو
 ةاماذا امزالعنب ا فل المر اروح رل امو دريم اتمنل ! عج عمد ضرمم ادرس دانمل المح
 ”نمزز مدي المرا ذل ا درلجلاو ةئرعم | دنمىدانل ١ لمجب نا ثرجبال نان أكرم وا لج
 ىللاىرالا ءاريلأق يولطملاعمذل ارامتخال ابوسىالا زدص (امجؤ د دئرملال
 ذلحب اب توذل |ل عجم | تورطسب عئ أكف اديل |ةفبص ثدحو عسل انف ىدانل اخر
 [سْدااك انممإلب اى هولمجي ادم ون ايزل اعراضم يس تمل اربع ةرايعت رفد او
 طكومل سل ذاال اجابت ان وجب الو يني لال لل افي لبمارل | ىف اهنرظ الل اشار
 ناةربال ترظلاو | هلم فرش م ان إب ميسم زوو ةرونمل |ىشايحل او انكانلا اديبتت
 ترئاو الج أ ةقرعل ائصو مزل و يدان ان نفو ارم نإ وصرملا ةان مت

 ”ييرع مودا عبمت زوج ل بيشلاو ىكل هك توكبال ال مساذ دل عبي الو هد
 دقنال زلكشم جشم اتسم امدلل جرش و دوم اب ثصولاا لها شدو هد أب اد درعقب
 ىسلفصول اروي اهدا ا و فخلا اذك د ةركل اال اعتصوبال الحلا تإرغت
 لامالا دش ١ ىرسر نإ ]جرو دشن نا املاع اجاب ساو وكلب تا كنبْقم
 اج ممارزل اد (ىنصو رهارلريقنأم داغر ةركتل ١ ”رمد صو ذأج تكف
 لعبزرمو «طرقوذانملا اعالخ ا دال رح نوصوقوموملاّلع هلذادارنل |
 ,ىثيشل اذ أك لعف | ثدرظل | اجر "لمتد نط صولا ثيرغد ىجب توبتي شا ثاذ
 ناكو رضدر قعرل | مشا زب و نيم ى.كهرص كاذب و ئيعم ميرا 1 ذ (فاشملا
 ىف زهيطاو سورمل ]جبال الحا وعز وجي ن١ اضدا تظلاو ارا و وسوملاو سايقلا
 رن اة وص ومن اك نارية تلع ةركد آد مصو دعب ةفرعملا» نيل اذصو دوكنكل مسموم |
 نيفتتل ةكدالو اون تن ايها طراذغ مال أهلحاب لوتشف الل البق ةركم ا تاذصلا
 دما يبرمإو هزخاف اضيأو ءادزل اياد ق دزملا ىعم و مريع سبل مال رف ذح بتعمل |
 ديزايوم لعلاوه ايزل لة ذفرعم حا: كوس ل 21 تفمم اهل ون عانس ال ابسحوي
 بمال ارزاضال ام صتملاوسل ناترملا ندا اف ىكك خفاش اريرا اذا يعل !ليقذ أف
 تماس و اريأد مدعلاوئل ”نأنمال اتن ايرويمن ءافد عمم أولذ صبصخم ان اشم |
 زهرعملا ىدازل 'مكتتمملا ةجاحالا مالكل أ ءانل الأ ًأنصال يلام ل ثيل ! ءأنيل ام
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 5 ,٠ لواتنيال الع مد يام طكممل الون ثان د لاذأئ ااقنل اوف ةدوصتملا ةركءلاوهد هوعب ما

 1 تايااوجلؤ وارلذاو ىال اشاد اراك م وة هاربر طخ و ارب اا عش ن اىه ئبم ا
 - كزفو دانك ول م مقدام اكد املا و عال ذل احر | انيك (لبى | معفرباسىلع ءاوت
 غيلاتيباب لعمل او بيريزمواذ وعز ررجلا وراح اولا ارسم مقري وارسل ايف ال هلزاعتس | ال ام
 | ناةدعب و نا را ءدانل داودانل العال عضال كدا البس لاول
 اهفيورماب رخل ناوى ابا ا ذاك د ماشا لو ميقوهوربازصم اراشتنا نع دانم الع
 ' التوتر داو كل عوذع و هور يتسم ارم ةراعتسال | مزطسولذ 52305 ارفع اك كاب انف ئعمو

 ,اوثطسإاب حلب داذال ادب اهخا ف كل ذط اكل ةيباشل 3 ل علا طيأكل | رشف ديلا لمح انياب اط
 اننلنكذف اندال انالى أقل !.بثلا درجح ععبرعاأهنا ماىوعد تلامدوناشملا ع:زح رخال اشيحلم
 لاا ملوف ضاشوللضزالملاةينبملا نظل درت دام دضرنال اني ءاثيلا ف انما نيؤشل ل بفاه نال
 ارادت زلارصختبكت هب ايؤلحرزعرمل ا فزت اضم اىدانم نايف ايس ورك ادع
 لاخي داس كب ملاغا ل مط لوقت د ١ ,مون اناس اىدانال ارتكب ايف لمن أما هيك
 اوت نال ا لنا ا نملالا ا هيئسبلالر اكل اننكالابايزموالصال ازال ممل ايلعوراستتا انا
 علي وتسارل و نويل ق د اذ مدلل نعت مامي مايتفل حيلبف كور ليو ندب ب يف تبيلذ جالا مزل

# 

 رضامىلج دول 0 لسه امم ىلج وول ىدرندالاو اكحوا رقَشَحو ازهال ريع ناك ١ ملوع بيرن ىلا ءامسأ عزل انه مانلا
 للكرات يزول يجرمولد ايل اساس او ءانبل اشو رمز انزدحطاأ تبى /لوم ةيعلارافتةزحال ١
 تضل, روتو مل اب يف نحف ايل ان وزح نس سناعلخا دارنل نال تزغابلان الا درمط طع ذو
 نم ونوم لسيما ©رمورل اخس | رم موؤيموعل ان| نطق هزت رب ايو ماو 2

 بدل لصالا ويتسس | نمل اجوأ# نون ان إح "وت ىريزقت ,مرعان اب طسونم ا هيد اح
 قابامانهيدترطور تما ند ةنرهال املج داكرم اطير نافل ا هش نزال

 ىازياب اقرشوم وع اشهر نك '] درذتنل امهنيذكتالو تيراقلا عاسسال ارسل ان
 (إ4او هنمرالاز هيد داطال ترموملاب مسا ارزنم لو ةنب اريع ا ىلتوحسو !اذل نع ادرجم
 1 كغم اىدانملا مولكلاؤ مون لاسم هب ليطن واذ ف ليون قاسم ا هزهولع
 "ماو ماشعل اناني سايوع جررتعز مالا كتل يو ولد يطول خورذ [مشو ا زهينح
 دووم ابل الا مدعورذ اال اولع هتينشتملاو محل را رد ءابلا طاق | مشرنوكن |وبدذ اين عج

 ءايملا فاض اوؤشس اذا انكأب ركز |وبنو ابملأ مجسكحا بر ةذاشلا ةأؤملا ايمو مندل أذهل اك

 ا

0 

١ 

 ٠ ةدلاب انكا نااار اكو اهوا عسكألاب ءاننكا نريإإا نآكا ذا انهو فّحلا مرو فرمملا "

8 
1 



 مهدها نلال يلد اا انش :اكربجب_دوص# ةرككأ ا انكاللا نا 1 دالي عال ليتم ا
 نايليد انلاو خف اذر ا ةعوضمو ملوع خركاس هناي تاّشا ةروصو دراملاب ©. ايسملال حجت انو لفن

 ٠ اهلاايلت مل هوم لاوتس !'هكاابزال ايل افزح (نهفت ا ماو ان اكساو لود تاير
 نلقنم انالمسانملال انإحاطل او ايضام عانفم او ايكريلابل !ايلليلةد مخ ةكل الط كن ذو
 ىديلاياعإمتلا ءأبزلالا نصز اعرب رتل برج زن قف ايءاو اان اضم يأ معنا بطر مانع

 :يلذنلائلال الجال ؤماطلا فعلن ةرؤم ره امولغ اب سنت وكن ا تشو انغصتين ايا
 لموع ءابلاف رك زمإك قزح الل ذ دديبج زن رفم يف مسالا من مع راوش لكلا نع
 مهلا لعبا ع عابتالا فرحنا تآيحوب ملا مندل اعين نيل ا دزطملا مسال نلمس اسم
 قار دنوسل مدن اربسن لجو ما انهرابج نس  ءاَيئا اشم ا حالو تشمل وزع
 . هلو زا قيملال اوررمتل ايدل *ذاطمالاب تمم زياكدئرلل اذ انو ءجولاو ايلات أف اّسملا اشعل ارياس

 اثيلعزبل دالزعراىل |! وعرج ءاشال ا تاكوعدو ناءجول ا بانل وجي رمقم بصلص و
 فويتلو نعالذ ىورعأب ناو مازحا لالا ضزحوهد عملا اني“ مت أو مود
 الازهر لذ بك ةدرشمو أي هزح اف ثوكب ال ناددرعي خخ د فاشل اه طيرتس ./وع مثلا
 دوج ْلِف (ضذحر أتاك :ميل انمان اعيتسا ايل امل انت نمرعإط لكتملا أي ظزح مانزل لعرسكلا
 انلاثلرب ايلكتملاءأب تروكبم ا رحوحا ايبجولا لع تشل أو .ىدؤل الل مشسل | اينخ | رعدويسلو نيطسشلا
 مالابؤ اعهدانتعد اسد ذ>يدواي اناث :ئاشل لقت مل رب اهئال امزح مزغل | مث
 تيما. مانا: لوا لعد اكل رس تانامزب ال اخو هرب أمك قل! اصلن تتهنمذ

 قئااموفتسا ا وش نانذلالايجرسلذ رملوم تخا عقلار نئيكاسل ادت ا هدو اب زينل !بحوب
 ماو (امملازم مروا مرظخأو مجوالم كبل اتا اميري اعأب هى دانص ومن هدصرلع مب ام

 لدولة رمال دز اماني حجما كككح ناد أول ددئنوع موشن اىدانأ
 أولاتل وك تقول ىرجيزمولا «لجازمى يح شرمد نيكشو تانك اسبوتتش البل ,مأوت وربما
 ىامللن اجتيكسلذناذ نانا لحام ان تمار تبااب رماوتت (لجاس نكاسل اىادآين الع
 مدل |!ض شين انما ,أت ميس أح ركاز أذ رك ةأنن وركذ ةمامحز اجأكتلذركزملاب ثينأتل اءان
 العا هانا هزحإ و مسال اىلا ةميعم دايم ًام>داكناؤ ناس انتم أضالاو كين انا !نال انش

 منال لا مع يزقم موقف فأشمل ا ماس ره م اذ رسم نإ بوصنمتم ا أيد تب |. نمؤرأك
 الا اهب امسوم ئ أنئ ال ال | لعال (.لَسأم عش ادعاعرتساملاذا !لجالر نمل أت]ل !ناننش ااعرمربطف زم

 تثري نع زموعنلل ال | وتسم لب اقل ىدسملا لم اقع نيام ما لاب ماوم ابيل أضم طلع !يهتبس



70 
1 

51 
1 0 

1 

 ١ رانا ايعوازعىلاز هاشم روع ايجسربعوا وو زمومل او زمومل | ثذح عذاب نلالا
 0 تافدوتسا اباجا باجار ةالصل !ماتاو لب رب ئزمل !قاش ::يضومل انا لش ال ىنيعاسنلا
 ”ةقزل عر ع انبا ايو ما ادب | ايد 7 لدبلاوموملا نم ترم و انيلجيأ ءايل ل بانه شلال
 0 ويزموبا ءانملاوعو ا. ركك /لث ةجمالا جملا لع متجدد ماتنبب نول ويس ماي احل اق نكا
 000 احلا دل رتب ن اماظ ناك ال تلال ادا او ملوم الكرم د اذنك أساماهو اهريعالءابل أ
 0 مالعزنملاو ىزم كا ءاببا احلا ليتم شل ١ (رد ملال !اهجال ءاييلا ميرا تمل ال او ايل |
 ' لا دل ابكر ص اع | مدع ئعرلا مالها نه وال و رل يرش لكل اذ لييبسم د مكون فم ا
 ىلا زذ هريفشم مدلكملا ن امههبم رج نييعوكل زم ربك اجاو ىدارملاف هتءاحاىف اوين | ابكفذنا
 فب... سما رسومات ا رونو عيسي .ملوت نهوعملاو نصوم نب ممج ىارسحايزتعجج
 (مارعاتلاماو ىزسسلاىاهريكاتد ملوتم ىدانملا عباتمحؤ ىلا صم ماقتسا
 .ريزأب لونك اىءالارمد ناكوح لوألا كحركحز أ تلوح يغفل أما هن اشإلع
 نم اىانانوزتملا مل” اهتلزكم سلا هنهراع م فاتختولمبإ ايد
 لس ول لبق أم ب دارلاو هظفل ع واع طن ولع ملص هدد ا طئملن عرار تح |ييلعأب ل وح د

 ةجودرلو احل رس أبوي ريل لو ايثمبم نا اىع ايزؤم هت اداكام ليش ل ةلدأمم ٠
 اذاعرلار امن! وبنت لف نا ناثىدانمزداوع[يبنن مات مس جلاطاال
 الاإاع هيببثلا واراد ا: ير جا رجول ا اره نيمل رمل ل عوج بع عجمان
 اًمونعم عىبتسلا ناك اال ارك ل ّوصتب الد املا ؟ابشالا ةباعر عم لالئشس
 راوت ملم مولومتس ميل ذ !ابضد ملح توكل نا حاتلا مفرملاح يبد امو

 ' ياام |ىل اود مال ا أسال ايسر ضم رلص اح من اميرموصلا نأ يانقت ةرابع نكل
 نال لاش إى هاريلش | ألو نيسملا يلع وتس ننزل | نىتعلا ف ابيلعَن ايلا
 نايسانطع انك و ىأب انورتم ان اضمن ينادى اّبال وسل اريكاثن |
 دد نامل انانورفم ذاك داو اذأشم وود ١ مف وصنف وشل |تامعام او
 0, ماو ماوع هنيحال حدس اندم | ريو لوح ل ايوصلا نوكتذلصبل ابراضلاو
 | طم انواشملا مف زوجي بكت لكن انئاضلاب هررشل ئعرل اريع ملثم فان اول

 ١ باعإعاذالواسملاىدانملاةيمنلنيفنامت الق اقلطمن اضمل اود ان ضيوج دارتو لا
 0 ؟يلبملازملاؤ هيت اناهمال عياتل اف خرل ااوز وجاف ادوانبو نزح أس ارعانمبجروم الو مل رطعل |
 0١ تلات فراجياطانل اكر انا مىاجارم زجل ويسر زوحلاد]مؤملو راما خرل هبشلا



 رم خواذادالفعال بوصنم كوه يلفناذغنزعولنيالاه رثنال شوج رساقللب اناباجاو هز
 اف م لل ارورحلأش|شتسملا عيت هيلع دربو عرثب أسبال ايزل افرحنالرإو !اميث مفو اذ | هيضتفصلت
 وع ح اسيويرشلايبنإلبت اذان سمشل اف اك ظنمل العلو دانل انسعن مبان هيبنذربلالا هعباتو

 هنإل للكداملك مرفت تغسل ا«ظلب او بطنملىد انل امن اتمنو اريعالبصنو هانلا انمن ف اثل اسود

 قيبط افعو دانلا لا [ظن باطنحلا ظفط وصول مانعا ةببعل ا ظفل! وين !ضناجريطنود انما مبان ممطوج

 موهوب امل )بل درج انهوركن !طبلد يرسل ددالت يرصد لير رب رسما ونسن ازجيمل ام اوما

 مشل لع يل ار زعل حوهو ان جاسر ماب غثرل اقر اال ائباو الار واكل ازاحا منع زج ملا او ملون

 لعد ا هسل ا ءووصعل' نال مار وطنم عفر كأتللس اء مظادلازر هني اح ماسالا از مزج كا
 ايعررم لا ةبسنل اب هدوسفص رنيع اس ا ق و وصقمر عا. خوك عمن ال ةدوسصّسم نوكنإل نصل نإ

 تحول كل زكن اكول ذاىوانملا نوكينانبحت ةبسملإب ريم ل ن او لجرل أذ الص ا ةو وسمر نعأ مالا
 . ف نيهح رار ةرم اورموشسملا زخم إنه: ةملاواسنل وووستم كلل هلك ا
 -ايسل لول مجاترن مولومم سل ٌرعانصلا كرو اسهل هاك نركن اسال كي ذ عمر ىدانملا

 اطلاع اسال مات حت ايسر رمرصملا |ءاذرببو هنود هاكرلغ مسي ال كر ذ مهرب شبك طارلم

 ثار الل مل ردا ىربجيتؤلا الو نمسعملاكوسال عتبان الذب تحلى ل اجامل "كول مج [ريف

 «ايرزي نول متاسدل عل يلب افي عنج مداراو نجلا ميم د صورو لوتن يرسل و اذهل هدو
 رك ممروسحلةريزملاورل ةفص م والى امزاهد .!زةبوتمعلاوانسْس ناضل ان !وارئالق اهامجل
 تاوصو! ا امهريود مل أ عاشاسابو١ . موت رريدلانرادارملا نال راح ةانعس نن ايلادوصتم
 يدان دلناذ اهيا لوبلكلل ذ مازتلا مدعزم مح اطر ليي مسا اكن ءااللاهنلالا
 رمعربذ لم لعامل نإ عالى لفه )هام ا تا وعر ظين' الربا تاكا بيسو ,لوت
 لتس اكل دبل | توكل د ركل ا انجل عع ام نا ممل اهني به سون ايمن هل ديلا لماعلا

 للا نول لحرلا اًةيحاصاي ل افدولف ميدذحو مل ازيئاذرح ةرس ايمو !ذاآل ا عضباال
 ملوح انءل انضم جت وزمن ال هرأشإل مسا نال اره أح اص أي الد انرل اضرج ش ابيالا

 "قرا ومن ابوح لاو ءإنيب حجب فرنجي إنه ىزهلا !نيبعت يضف الا لأن ناكول نال
 د اتعاب دا! عيزفتلا مايتم !عايلشل |لمعم مثداطابذحال !رمتعررتجوهر
 رونا املا أذ (نم ممل العؤيل اى دانما ظئلرثرك لاو ملف م ب مشاه

 1 : را انمللالظفل ا: مروك ىزملا لملل أى اىدانمل الفطل رك وعم

 ابان مودال لا طعو اما الاه رت راق انضم ماوه اسوأذ ةروص ٠



 ئنيانشم زل اب اذكو يورو ز حال نير اتعاب نيس انثم نييذصب ىلا فصود
 كيلعورجد ل رزه اهط اضم خا داوم اورتفص ريو مما
 رم ملا لو ا: تساو 2 نفاذ واقوم: هلال منال هرجولا داعم
 1 ا هيلا اضل اركي ىرع متىدع ريق ١
 ناسلربل اةيرتكإل اوخيورد 0من ابان ايدام العمملا ىاتلاو
 ىضفل وو ل وال امج نيب ةدإن سئ انل !ععدال ارشلدبم اول دبل !ظئلرجال
 ايسول المل !كانن أيل !ضوتع ولحم ! طوظفلا الع ن [سبؤاطعسفنل اد خرل ار
 لاومال اكيلع اناح ماليلا توكيل نيم! نوك عمار يبهح لحل مهقف اخ هنن
 يلضردلبا ب مرتك ىاسسالا مات ناوج لج بميرمسل افلا ةريازمفاثل ادا خترهو
 مدمن اتا ان وسن ا مزط»ن امورحاول اتش اك | هد نينوي امل ! نيب لص يقع هز اوج
 :لسا كه الان ارد زيزي اذشمل ايد لصتل ! نوح الد اول تيه امئف انها
 هت د ابريوأملاذ اواةلطعق امم دعوانا | سال ان أ خرصتلا مهلك رضاطد صاخ
 |  بولطم هدا جدت فنل ا ذيزمر ءابل اكتر ةدارزوب ةدارملاةدأب زل ا
 ىق اني الم مول ! انه عؤمخأ مسد |ازهةد ايزرصق مال امكرحأ اوامأعل

 . تاه ىرع ماودعمتباب وات ىرع من ابل سال ا در هولا از هن أب م0 زمكذ
 'ش و 7اس نايم | 2ىص ىكللصإل انهت خادارل ا نوكنا
 رنسالوو ان قفل ريك أذل !قساعرل الاد وىطتتا ارركاثل ادم اال ينج اوت
 هايبر وا الدايدعأخ |ل اح برس اريب ل روش ا لع تاكا هده امو ام
 هنم امال بالا لكي اللد الاو لاري مالا وولدي اما زمال مثرل !هروس او
 قناتسم اندلع توكيف رافض إنو | لاو تاضطسربع هاف عشرلا خوصتموائب
 1 فرو ذمه وج انه نالشئتل اممجولا انه زك زولاو ئنانم عد انموهو

 ااه اك بولا لسادل اراك ريو ع ل دج انا وسن اد ا دبلاؤ كل دزوجيال د اننا |
 نال امبزند مل ومد نكلرحا هلومماع نيلعاع راو سن [تبعض وهو ماو:
 نالعوازبساملع ملوت رمإولا )مام !ذلزغمولن اعداتعمبد ام ةيطساعلا
 هضرتجاو تحل ربك وتداكل نش كاووع او! ءاي داب ىا!ىرو | احنا اعنايبئرامع
 دارمل ايل لن ضعي هيزح ملوتمشمل | لص نعرج أى صم او نايتحؤبا
 ريل لركملا ني زعسب الزم قل للحل طلح نيبرشلا ! لش ابن توغل الى انثيام

 )" .ونذ



 اكن لربال اذ امج قزح لكل اننعزم الإ بام ا اهاو تي انو
 انج ينال نا مريع لحالا لمأشضعبل او كرعد لكل نعجه ذح مخل |

 توكيد ارم اىزعال ار يعربؤصتل اهخ قف وذحن !نوكيرد و اقلطم خردل يرن
 نالزماتداصعباننيذذحلا زمن ان ارجاط ابتعاث وكن ارموصخملا محول اراع

 هذ اذافلا دك استيودول أهنال واول اتئزفغوباواصأب !يعازك ى لعل ئزجلا

 ىطيفدا + .نيوزيميوصد) ال اه زؤلذتل !لصخترختول و بطال ازعسولطملا -
 وول اوه ونورل |رجصوفشم تاق ددوزم دري نكل بج إو رثال مد وني مال

 اهرحادزحت الكلاس ناش رؤ دز احنيطفلا لكل امس اوبسلاو

 ٍعانلا ثول اى ايىدارلاتجمملا ملم (يطينوسيل زنا عمازاوحاط ابشعا
 /م وت ممملا هراعو و نيس ى رام ابد أش اي ةدوصخملا ةرك !لمثيبل نيعملا
 اذ در وملا شلاراشاو تالوطل او كذ ال. ' كش اهنتسملا مثيال اكو
 ملوث فاضملاب دىبشل | اح دزد اكحواٌرقيضحئ انانوملاالو وع ىلا
 قففم وسل |! وبن حصو جدام |زع نس زحإو ىداشسال ايكوم ا مدارمل اكمل اذلو
 نامي أاتل ١ وأن” شام لعأس اممم ذاملإ ءايمتيلكل امخر بملئ
 ريوس ضذحوادل اع هلَصأم رف هوح رزة اذل ارانب اننا ءذلا
 واول يغسل 5د ىرانملاوا هرحانهذح اوم لنك ثم ال | نإ( هردص

 ةونرل ريما «احراو احماريرع المح لد تيجاحل ار اعط واط و ال اك ثلا ١
 لحالي )وزع او يعز ندخل عال اء عزو مسا اىلاريرجم اوزمل اد جيلا
 , , ”تلهت زعبل اد حو انيذرملا د رحل ادهيولكز هسا بجاح اب دي اك افرح وكب
 هاو لاله تم المص لذ اجاك دلل اق كيت تجمل شب هالك ورشا ةج اح
 تاعرام هد أ: مر نوي اظشش الأ مدع شل لعن ارجل و ىعننا 2اس نإ يقتس و

 زليأإ | 3 روح م

 :فأل وول الح عنانلا مهر مراوح هرب دو ثين انل ارحؤ مهل تح
 | 0 د ا 0

 ه طوس ىلا نلذدلص سف ٠
 ناقرملا ب عارفس ملح الع
 'اييص اهحنذحو انهي ٍنوثلا



| 3 

 ١ ايولنج املكو نيزهلل انبادرج ينير ند ام رمدل6 ذى حاتخل ميه محلا مث مال

 «(نش انا اقنملاذاللنسم دا ناك | هريش نو انج ضو زحل ظيبراعال مختل روحيا مما
 كرم زل نا ليطكر ظل مدع رماه ريزقفت مزل اههةبلاطلا ةرسبلا !ليزبأم هايس للا
 ” ميرا ززفل اروباظزمد ل العال اوزيل زم عرياعو وفك تالوطعم اى ام ووخت مالل
 :ااهرروتدزِخل ان اجت كائنب اًمرهايو زمنيا, تسرول و تابوت هج اذرح
 قانيال هارفرد ىدارملاف 'ذكريرثمل !لعزبل د ءايل توشدىراس ايوخ اا ذعم
 انثي طر (تدالاو زق صلابلل | اسم صيساغيو مر اس هيلع ريدقت اعالا
 لافتروو تحانو داس لغشلرم رنمل مزعل | لحل اوافصل | نسب قرطالا نا
 ٠ خت ضو اهتءايسلا ٠ذ!قيبجول اعادته |سابل ال ادذع لظانح م تطل مال أوم أي
 0 قت كاا عزب نيو ذيع نحل حرمرباع اند اينو سلو تيعجول الع نأذ هانخونعاساب
 ا نيمو كباثلا ءاهذ ايزل المل ورك اجل ةنطف ا وممدع دق دش التعادل
 07 ملوم اهارعاعرلزكالد (يعضو نمزملا ةاذآنلرييلا ارذع ف دح ويل أ دثنول ازييل
 ملوث ماذو ارم نوكراحو الاحل ال عسوعنس ماو الاد ئاس نمأخلا عرتابشسل نايف مج
 0 نالمألا قش وعد رود ]م نول د وحول كح مخررلا ف وذحم نال مم ال( كال اوه
 0 ل د راضم ان رح لصاركرحرل نإكن !أخ فل ادعوك لول ةقدزمملاو انعوم
 ١ انكالكلجا ذاب وسار اهساوحن فلاب .؟رحن وكسلارلصا ناكن او امه يسم مومو لع اذ

00 
 داك اكانبلاف هل نونلا لزب ذعر طعنال ن يلع شعئش اور طعن اومعأ فجر رز

 زهر وحان نلت وكر و نؤملا بزل الاف ذحتوم او اممم (لطالو ةساربرمس
 فللالاالانويمب تذييل و بو وزع اب ولون نيب وكلادضعأمعئسا ذا انوبعرمد
 نك ا كرهال زمام نيو ماو ىلواليلظ شم اينلا وون زل انالرب انئاوهو اوم
 ”انلاائدامتال انلالمون نوال نا ذو اذ رحال اذا طرفُس و طر اكن لع ةدامز
 الصفح ذح امممزح متتتبس د نزح ايدو ؛نلادعتضزما ذا ردا م ماكحب أن منح |
 لو الع نيفلا'ورحا حوتلطمال نوتتحنا انكأس نوت تلال [يفعأي طايع لوتس
 | 2 نيطصمهنروطصمؤ اكارزيتولو /وع فشاكت صو انكاس لونك ةنكاس كاكا اال
 00 عرويطسم] ماذا ةرنممو اءاد ةرهاظل سس اجيلا للا تسل امني نيل قون مجرم
 يرو لوتس اثل اذ ةروسكم2 لوالا ةموضمءابب نييفطصم و نونرط صم ئيلعصمو
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 تطسمإ لان رخو لانا( لكلاعزبا لوشن زسلاو والاخ ذي زعم(
 اىدوب انه يل 3 |نم لعن اكأم لعامئست اكسو نييك اسل !(تتن التلال اع ع |

 اوجانح ام مجرم بهذ دك ههوأبو اواو انه زح بجو مذ ! جيو مو يع سد زح ا

 . الدال مدع بهذ كلا مزارع امادآفطصم باول أقذ (يجومي اوزل تنال
 وحروف ذعر لجيزسو كى الئ ماود دوحول اكد دذح | يمدئويؤمزع محرما

 رمج احلا دول اراين اهيدشتو ةدحول اابمل وانا زيد سملاو برسل الع ل كاس نبد

 ةسمونت اورسؤنانمؤز زنا مزوتو ممبو كونوا هذاملاذاو وع يلح ا الفلا
 يا هرعاز زل الرعم وكذ نري كازينو ئتسسم اذه ناكو ,مود فلا 7
 نالثمم اكلكزل طعبالاعزازح اىدانينالةتيجالاص طر اوم فرصتي الاب

 ينط ع ةمورطلا فروا زم وهام اع افرذزع كم نطاوق لود لكك زل بحري ظح م

 ٠ هرانئمعملااوشميؤنل اينل لالا الع ز/افرحا لد نان ةزنو ايم. موب رتل |

 رفح ذر لاف لاما وبابا بلوق ؤ ذل |لاشمو عمجل او عوملا الام يدر
 طعرئاوتسال ا «لقاو نما طش تزل اثانشسم انا قاعالاو زاتبسإلا نيمتو

 ٍلاسازكو قعما فسد ]فنا المو ب اباوع وه)ؤعلا!ةيتوحسش اذنسملادالا هيالطسا مالا

 تيمملارمو | جاتا يمبل اىدانل ابن اموضمتركلابالا مل وث لدا انس

 رن البت برجي ح اكامئا ةعوننم مولرهت نإ ملوح ايلا عاملا زباحاللا ع لسالع نوعا

 الذ كانتسملاطتلحد لييصاغلا مالوهورغ انتسالا نيعم اهانمم بس انم مايل تنيتخاد
 تناورلاهواملا رموز و دازين !ناثلا ملوح ءآعرملاب لاذع نييزمر ثوم :ءارلع

 امةرجطعح اونغلا تنحل ذا مانتسال اذمل اذادأممنَّسمو مث رنال_ يدون ناو فل لع خبم

 اهيل نركض عيالنا اذاذههل رت مرعر طالع أنبل اجدع | ابل اعنينبم
 لفطخالذ ملوعفم نال رهاطوه كبد حو وه زل ]عاب نوكطعو :بسانموب ان
 عموما مال يعنى لاريؤملا ةوهذم انما عوتول تيفتىاريملا لفه ليزيمل مل تن

 ريل مقوم ود اوافأررتسمم منولملا مالك بجي هاك بايشلاو وبلا اوك ل عدرب و

 (يلطل [ عن اننسل اذذح ا ذ اهل تانتسملا ثافشمل اء مفر انه نرمالِ يل ان اّوح ان

 لذامؤعفبشنرمالا ركع معالعل وهلاوثانسما مال عة لعوحالاذهو ابل اخو

 زم يلا عل اعمس مولا زملا ماها يطق ردلاورتصاخؤمالا امال ةداقلا الا
 اثازتسمن وكن او مب ان ائدتسم حوكت نا اىهعزك رمح الأي و ثلثي ليه[ ائسل اف اق



 لل سمعزبابج واو ىولالابهوقلامتوش ا اون ةؤجزب مزاج وتو هلجحانم
 رنعؤزياجريعرل ذو لوعدايريرقشلا| ناعأن ا غتشسمن اكول ال دلج/ رمان انتسمن وك
 لولا, لاو ابذ الاغا وت ىفجزبال مزنالرعانهو تمدعوت دوفو تنذظ ب
 (موأ طاتس ارتحل ملوب و سته ىومتت ازيل قل شلل | تاهت 5 فرحون الا بسس ةدأيزل|
 أثروحو أهداب اؤلمتماخإبل ٌويلاو لضإل از: الخلع ةدايزلا ناد مد فلالل اتش
 فوملاووعم ني درمو لخمل !نوسحارلرل | نضوج نال هرياع لغم مسا !رلدل ار حن له زد ىلع
 كيءاريل ارض | نمرئعاورونسعزب هرانح او يللي هذ ذ هذ المملاب زلم[ لذلاواسبابداطررطل اسولف ناكر لوم لاحلاف لعدت مالرظن مش ةريدرجلاو لمجال
 زم سله وزملاافذبل ريل نا غرف دحيم ربل اصوعناكو دزصومل اكوهاماتلشاينلا لطم: هوعانملا ورجل زكووفناد نذل لامزلر نب. ناي ظفلل[و ثعزهوع وه امك أما بيجو توزملا مزال صان اععرَيب نر سوح لحرم ال (اللاذ !باسجن نضرتع أوما! ١" ةفان]الوهو ةردار نورملا ملل ناب درمو ىوتض تمص هرم  (زت ا ما ببج ومس
 ىهاورلا ايؤحب حلاو رعب زل ومنو اهيسال سس عا عنيلالا ل اباجاوست امكن
 الون سال صارم ةراجلا ماللا و فرحا قمه شح ابن ملعزالهفاضملاى دانك اش اذ موت
 تنل مطوع مظرمالدكاأ / نملة ناجتهازاو ماوم لص اعبر عاد مياس تنمص 1 لالا نت سد للا نق وما رمال اة جلو السنع

 هازل ثورملا لحد الخس ءال اد بسسس موج انسلا د الهامل | حار او (يمحراصاب تاق د عفرلاب
 كر اماوسور واش لا, توني مذ رم عضوم دل انج مرا حرب رام ل ةمراص داظنل لعل أر
 نجيرت د راكنملاايرهعا روم نا ذارعم| .زع بلح اع نمابح اع ماوم جا |رعأم عانتماب
 ٠ انلاو زكوفنرعرابدالاىدذرا وابد وك مدار لتس ان ين نعال تادتسلا
 د [يسنسال اق ث !61١ سال الل انعزعئنترة لا هسلا :ضاكلا عرشسو زلشسلا
 داري وأ مسهرمأخلا دلرن راما أسم دمج اما كراج وح اى اوح ارق ممل آلاذ دريل اوم
 !:لاطللربزل انزيم ينل او مولا و ارم وال وشم سرلوزن مهوساميدا مل رئاع سيل
 هنحاتملخت او وعد ام اظفلر زل اي ئععو مدلل | ىيعبس ئأتل العد ملاطل ازمجسزل
 ايازخو نانلح لكان تول كوعد ا هريس دزح لعام هز بتلمنم ماوعم

 رحب انوع مول ن اى وتبث يعصإ نا المع ناب درو مياسلات ب بهذ ولينا السؤلعت
 ويغنطمالؤماشرت طاف وطسملا آلا عاوم ةرحاو زل هلك اهزذ هذحلاكرد
 ةينرزعؤاشلا بت خازن درج اهلا ةراشاما رصتخرف ذ امه ماا مالو مثددانل اكد داولا
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 ”<راختمارل اديس ءان ىيكبي ورد نيب لوهكللاي ماود ذفاعإلاو ةدجتل إل وز

 هيبحو وترك )ذا زد دوحوم ماتم الانا دنع ميهربلل زمول ماؤت مهام رمدهاتن او
هركذاع نسكت اعامن اش انتسل اهذحاذا اييل انيرح لان وذ هل ث [نشملا نم

 هيأ متلو انه

 ةراص اذ عوالم أو ررجو ىدانم ا ورمل ادب ماي وع «راعلض اكسل ف وحث امتسا |

 ىدانل اىنوا عفدوو (هللايح سمو اههاكل
 ه نحأ ايلا الا

 سك زبد بسلاالاىدانم ا انه انو سبل عووهن ا الضام ضلال ا: انتر

 نلدواش أعين |نيبضوتتل انمملال ورب ازمنتن مدلل نالوحل نب لاب جال ملوع ىايل ١"

 احسائاإ ادنوفم وم اديونيواجيرتقوا[ثانتسملا نوكيدقد وع اهبحل ع ٠

 ' موب
 مدايلا ىيجام انتحال ةوصارن اياب دانل عنخ قتيل هلخركذ و تل اواعنل ان نلاماو

 00 ا رس حم
 'رلوعم ارحد مهكبتروت ليس نوكأ نم عجوتمل الاثمو ملاذحت يوكل نم عجويهل اش اريكاوثراوق و

 ةوتال تت الخبز االإمريبال نمو لوعة تاس زول و هبتب لرماو رس ومو

 نابداو هامحاصاو رع ملم نبح برد مص وتد ويسعل ذ ناجا نم اذالاخ هولبحاو ل اةينالث

 نكد /ناو بدي لعل انا : رالاو ,مالكشقمو هارعاد فاتن اكو لععانعةءانك انه : د[

 رة يملا تناك ناو هاتبديمماو لوف كناذ نص مجونملاامارلع شمل لنه ارم

 :ىلطدمل ذاكر كو هد ىدأ نمل علاو مالا ةراشاو دانمل | عحكحو موو فورم

 نبل ]حلبا طخ نال كمدلغأب ارئل و اوهسد ضو اوعداب انم بيان صم ثوحل ابا

 يلبس مرت كمالغاو موملاو انالحاو نعياامحنيب مالو مالا اج صتانب

 ان ماما عض زمزم واذا سا عدانلاكحرقحو مارت لمواغاب نا ©
 ال ناد ريد ىدانملا ندا عمجو روس لع دعوهد نلوحد رشد نع مارب ورشلا كلل كعك 20

 لسا اذا من ارعولكمزاو راق أم طعرمٌسمل و'ا مف لاذ نيذيل | ةراشاللو دتشاك رك
 اثيولئاو هاشم ارب زماب د انضاو رماود سقت ازباو اسسعت او ماوعك رضوي راج شوفت
 نلت امر ادا هز ادسسىا هزحاممى ا هزح لف فلا ةدابزبول د لت هايس

 نلبي وايل اب مم دلال األ مزيج و انت ءان واو اون ناكاوس هرهاطننابسابرلع ٠٠
 ًايتوؤتلا طوس مث اكأانم اوجرد رخو تاننسملاو ا اللف احارظن عره نم ١

 كمال طءازه هاس/ءاوزجيرمملو ! ملوح ماقملاررولت 2 ميال ا يحل زيوتبرلو رنا اثرا عم خئرركز نوح رم امل انك عمل ان ذب ئرسل رهو ااجومم اجا انه وكنا



 0 نب اخ وعشان او لوالا لعل اا ابوس لاب ميرال از ل اهي هياكمإب ى دبع هاوأبلا عش ١ كر ابراز مضل لعام نلالاب اديعابو يقل ابررعايوارغدل دبعاب هرسكل نبيع بدات 0
 تار ات منان زئوكدل اقولخ يدل انل قسد مرو مزمل انل (مىلتن مقل اندالا دزادروثدل اذنك ن اف اع اي زنوممتس ألن افلم أك نوسر بع ةروصشمبب اثلانع ملزم
  «آروزؤانب اف ةدوريل اما نيلب ال همن خو سلتببتجا يدذل ذل ان اورلك لج ةروستل | 0 ىلاناونب اذن الكرد زن ئراطل ان 1 دريد بحل انمل !نماييؤطتس رو عروصتل الا
 "ذخر اهللارببغاو اون تبانيوا يباع اكلك ماو ةاريزم( افاو لوس مباركا ملول ارح !'رعس عال شب ادنعل ل اوه أناس ال ازحا نال انيس الع رف دذح وزاد ناتو قيتشلارعأك ل ابوك اش هيل اوه ٠ 7 [ىكةنيلالع وحل الب عوتحت اسورزمل انازهووس انلل اهلل ناويسال | ارحؤ اذأ 3 ثيزجلا )عد اريووت رى ال هاس اوم ملوف اب يعزك ةربجل د١ كرت فيهن انما تناك

 كابل ووزمرتع دال اودز ادق ا ةفل ل عبم ار اهجال عرج روم! مع أنلا ظ انهي اذان توا جينمو لاني ,اكواشلاو باع زكام دالاهاعا ا
 ان ادق نال الحل لا نعروزيوم نم بسوع) ب اشجع
 ل انرل |قعتسف كال تريل |ثعلأو عرج رمش لئن ال !نال برعم نكن اضم اوهام
 ' دبكريانو دلال ال وفدزعو الاب اهل ال اننانم اندلكؤساعمدانلا ” لا هن اكو و يطو املا فاضمزم بزصتا أمال ”قيقحى دانملاتزحلا>ل (نلا
 قيل ذا جز اهللاذ اضم اوب اضل اذ او بومسز لثمال !تنهؤ مها ةنوكن اذ - اهلاربعز دام اس ايقوكمالغاو ماعم لعاتيلف اند |ؤىدنال ف اسم او - «ادنرال سوه الو ذال !زجاله اظل اريقفلا هنيمال ثلال الحال د كحل | | .  اهيلطزع لسه رروم: قند روصدم هود انهادبعن أ مالا طصناجانبعاوأي
 ةدلواولانل ةررج ره ةانع تفهال ا ضنا يتم او عت ىريزتسل كييعالا ايم
 ىلأيلريدا ملون لص[ اهيل ادر مومل | يكواغاوظ يمل ايحو كلو
 . لا لوتهوردممل !ىانل ارعدزصورمل الذال نع لح اف انها نييلثكت دا وفر ايرزل اوزوورل انيك نيد ردا نزح طم اس هزل أد نيتنرهدلاعاذ ملازم معان هداضملا ءزع تمل انه كا ررع أيالا ملوم ءايلاووأرل |
 ١ النو ئالعاد هاربزلا نوليعافمسورعاو هنايعأمارعاور نابع أمم أب
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 انلازاحاو ملوع زكعو زصرلا 3 تعفو دال امورزم ايلول !(ينناوظ
 لاترت حوسامرل اذان فقول |ىرجي لصولا: حازب ادنعوهمىدالل اا“
 00 اهركاماو ضقول اى يزصولا ءارحال سان لصولاو (هتوشامإ

 هاجس و لعو عرشك ماعلخ تاكأعقلطم اطيل احا هرعصح ودنملا
 نمل أم مقرنا ل ةرصل ارح داول اذإزعد رمح امبد عاجلا ١ئل اك بحت ىذرإ ١

 اكان كرشلل الاد ريم ىلطاو لوئس فاز ١ ما ٍةعمصاطصا ىرجو لون

 5-59 دنال قاما قال طال ويميل الريمم ايد زرعدوملط مال منك 5 ؤ

ل اوناي زان الع ظئلوص مسا لؤنسسمسا وب
 لا نذ

 عد ىلع زلالولل لخبر صم نم قش عزل !لويمملا ل اي دارل اياز م

 سا ا
 داظجر اه هاوي يعزم ماوم متل ونسي امو اكل الهلا

 دبلأ مرق جر وكذا لغمل | لعانهدجو اكزل | يّتحل !لونمملا مورس

 اسما أ ا

 لخبر ةدوحاهلوئمل | ةنيصورردصل اعمل نيدو زئاللا نيباييغل ا ءدعو

 لصاحزماال الوغمسز نوب ةعسالوراوأ ناك اريدايرمرسملاوهزلاىونسلا ٠

نمل اذإل قلطملا لونبل ارس [غا م دانهروكزل|زمشل اريصمن ]
 سنع 

 قلطدل و مدس حا و ا/ ال نم امذ !لعف لكل لوم نالاو ا ل اضم هواها
 ى منك ةدحأخا ل اعهالاد | طن ولع ذل او !فواك

 ماد اكرليصم

 لكذو لعلو معمل مس اقذص لجمال هأمرز امم وم أ ىأل امهوت 0

 هَ م أممال دوس مولكذ نازيئامطتسم اند ام [ئةينحل وعل ا وكد

 ةقيهحالومعم تبل امل لاذ سا (نيب ةيفحلونسل | نال. نيزإ

رعرع دوا ملل اناصلارابعانوه [ئا عمم برم حرشتلو
 مدِث وأ لهال

 انستلاق فأذ راج اب ديبشتل ال ااهيلعل نمل !رعؤ تجاتحإك! زا فرمموا
 الذ ديلي ال ملزم ديد لك لوطممل اورتن تلو قلاعمل انو رصر ول ورم ةيئرلع

 لبي افلام لعت ل طاصتم اهملطص١اماو ئلى !لعةدصموزا | قلقم وشل |

 ظ طل السل العال اترميال نائيذّىح ناك اودع ا اونتنخإ ود ليع اذن اذنك

 ع ' ظ
 رابعال ا يمال كاضاحو قش امرا اب اطات انيداو شلل حك اداه امو

 مرضا



 ٠ قلل وعم نلتسنال نوصل وتعمل قدولطا روصو وصلا هال ايت
 متي نازويالد ل:ملاى |رصماوهو اوت ناطلاوحررتل انه ىبل زال
 لاهل ارملخكن !ناال مرنم ات !تبرص وجال ردصمل | مق عيب لمست اوذإ
 رواج طيس نهاد ا نالد مهمل |مدصملاب توكأمنا «انل او لابعمسال |
 ظ رم اهومانلم عم قنا ل تل لأ نه دصل + تير نصل اةاداكد
 تعاكن انابيجاو بلو نسم مدل !ناذ قعارك تركو يدخل الع ةمداد
 يلي دلع نيوتن ورروكل لع اعث [لمممتسح اددرجب اىنوك ثمل ابنع ! أد
 ل بلا اينعال ان لعمل اءودتكذا ذأذ ةهراكلا |لغع يلع متو يحب اهىوتد
 يه( مركزك ناذل ارا الاب فا قلطم لونهم و رهارك تهركؤك
 ليطسالاو وو سح نوكدال واب م 940 [زم ؛لجىساو | ةلطملا اوت لومنت
 ' ًالوزسس مولد جوي اوه ردصملاب نح امركذي ل لضفل أب عينج /اوم ربا
 زيلاو هدرىلطماونسمل ول ان ةبكحت ا دلجلان انج احلا نال اذ امو اذللس
 " اللباب و راوت لعد شل انعوشأم ترس 2ىدلاب ع.احال اً رحو
 وبلا نايم ب وصعز او وتفجر ل ذرثح مال هربا مميلعىض دشللد نع ؛ًايفوخايع |

 ينل لعانمثال هرجرج و اوم درمل انأبب مل نصحت او تاتيرشع مر طرلشمو "
 سن مالا ناوجلا ل اوس ا ذوو مروصو ئنم امل اورق اوجري نيبج قل صالاو
 نواه ل رعوت نورترياذوهل لعمل رمى املماملركوم اود هلم هرودصوه دا خممب
 افيم ول لكملا» هرهان اب ناجزعبال ءازب رلكيا ارطكتوموتسارلك و تسل ون حرر لعو
 كال بوسل زم الاف تحىرباالل افدلجاوحناب عيرم يظل اديك انه ارب
 داغاؤريئ اننا الأزل و:نيحل! ني وادا مهرب يال نايبلا م ىن اىلب
 ”ييالم وأن هثداطملا مادجترمارسيتحت د ٠ هراطركم اد عورمنمزج اب 9مل ذو
 "ها يانلانأب عصر لا ا دريد غل اص: صحلاىرج ذاجلا هابجات لع
 | دفئا اركوعرل ورم هدام ورسم عرفا ريسال اريل اعمل علم وحن ذاجما فري

 ' ىلع اهنرشخا اك ارلعل و اضم اربكأتل | تاريقدودرعل او عت اذ ال اوريكاثل
 ٠ انايدو انا امم | نوعن | درمل او < يمل !ةداد اننعبل ائل انالريكاتل ارنع
 | المرء اررصمز اعنا نعل ناو كيلا ال او اون لءاعلاى انك: وت
 7 قتطاهفسرل+امل اكد نم عوبيممل اردصمل ركوم ىلطملا لول ! ان نت

 أ
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 اريعال اوواطا نم ولكي ملا مدلك عرش ملازم واوسوترل عامل ركوميديمل دوا ١
 فمر, هلل وهام اربكاتل انانرص ترصتلق |ذادلنإل سلا هركذأه ننتقل اون
 . تيرم نوكذ ا نط وش لشل مضض لبذل نامالا ور انحدلل الهدم
 بد رئلارعواعلض اليف الاتبرنم وذ اون دهس حريك نلل م املا نما ا رم
 "ورم اوه امازكذ مالو وتيال لمتلا وى العفن اريركت أتم مول لا وذ

 ال ةوشيالزمملا نيل 3و حو تر ىسملا رورملا دكان وهاذا رمال لاكن
 لطا] دأنسال اريثشؤلا زي ىل دانس ال باله يمني تلق داذ سونومازكذ عمي
 دائم +كلمتدول فاه نامل | عحشرد ره زنعلا (ىنومو تدل ل مردصملا موثود شياو
 و نك اببعا ممريفم عمو جضاو شح شل | موهئتمرياطيريرمملان[بجلو زفملا |
 انسال اريد ازكد'ةشحلام امنع اى ديفل اك ناعزل ارسل ا ويؤمن سال اوهش ملا نإ
 شكل ليلتلا رمح ءاوث ىيرأتعال ابدااع مالو رسيال كما داخمإل ار اتعابو ربل |
 زعدلا وامزفشيس جاو تشمل اودرهنل ! لع دل الول رع ةأمملا به امن [لعل ا دزءز/
 وزال اجيبحدرمل ادرنه املا لعل الرا او ىس انجل اءارسا رب اسكس رسمملا نال كيتو و
 ىنضؤعال ادردرمملان اكوا و دهندخ ىصرعيستحت كود ول قه اماعن اكدالكا لكا الل اول
 (ويل ل دصملا لبتيال اًكريصقلا لشبدام (ماعن اكان ةذكت ادة صون ازع ذلعملا تهال|

 رظطعاع عوبل ديمو ,ءاوع نييدزمبال 4| ند دالك اىود د تاه ان ال ايلا ولطملا رم

 صو ع اليل رعاو ا مسجلع هل الرا !نزهأو وا طتغدرعؤت لعل ديام مدار |
 - تاماعل ناب ملود مرمك و | ْمرحو ىارلمأع درول أوك بضل ا جاوا ميج

لشن ازيع عنمال لع ام موك زيكا أو در اءتداسل نيل تامئانم | )هل ارودسم
 

 دوبل اوريشخال الذ مسنادرهاطئادؤرسلل (قخواهأنعمزولنح | داهم النإلو نرسم

 ال لوالازتلبد نكسر صاير ونس ارنصتيرنم تلقا ذا عيدبل ا د ادورمك الو علل ناد
 يوحي ايم واتنيطوو لوفامأذ نير دمي غيب الدحاول لشن انالرررصستانوكب 0٠

 كرما اعداديممل [طو لثم سم تكل وهرياع, دال الر جف انا هوكلط عملا تباثدتسملا
 ينك اياوعرشبل ئسلاؤول در احناطعرثم لحين | خيري رسموا ماو” لشن

 ناكراودازجزال فوم« اج لهازح زمجذ اذ طراونس نع كف مزم كما 00
 انلو منوزج ىنل سن اوه محير [قسملاو رج طع هوز | هانممنكلىم | ظني ظ

 لعوانوذ اهيرامم ابوا نوز اعمر وارح غجن انو اب الحس او نادل الان



 || ١ تينمرت مصملا نال يهتمرنعزكد نإ جالو يول انت وصوم اناال لاح ا
 لل اطر و لوم رابدارلابق | ماع افرح لعند ابل ادصقل لن وأنت رع زم نيمملا مسا

 لضوا ؛ةاضال انءاضو لوب لاه رص زكر اسوس ربل مرهتل لطفا ب حير ثرعثمل
 . ترجل او موك ىماملا ند ومعم أ ذ هردرملا لل مت دارملان ! عل حي دصمل اك ذ
 رمل رك رعاقماهيل ء اقرب !ناةردصم امش ول (ىلا لع صموس افلا ثان أت اوح ام ناكرب
 لطم الوغنل | نامي لاذ ةنيبسسمل !ذذسمل او ليتل المن اب عي ثم ورم ا ةعال الدلا |
 طيروصحم ءييظنملا وصل !لعن الاد لامن الا لمكرع اها روس و صم وهبي ر ديم
 ٠ امال ناماورحاو ضومو مصاظلاو و خرلاريزعل اذ لمس ذا ليضافسل !لثمف انيسبسلا|
 ١ راكمان)يوقو ,اون ىوزك سوت اهولذ امول مهالا مويل |تند اخ كو لم ا
 لو ل سداذ هلت مم لعرب ئعمجطل“ لس رمال رمل اوا عوملل نيبم اوهركول |
 رسرهو هرل درىهد جب ورطما عت نحزوجيإل م1 دك امئاركؤذ دلو اها وب

 فول أب اهم ننطف ئررل جز دزىلالر عِسو نيلالا عوش ملا هبزطعكا ١
 يدل رلوع داوجاذوا!زباجاف د حما ازياوج ملود [ىيس ريع ىاتانعالاو
 ' كورا ؤاصل اق ١ كرلومك تيموتلل مولل اذ سيره وصحف دى دي اًسواّريل اح

 ا ا 5
 ١" لايزلوا اوتو ةبل املا ليزتل اهيا مد اذلا_كاوتك وع ظنا املا ايجرم أم ميلف أو

 | ”ليدموز ضع 3

 مسؤل اىل !ايرمجرحأم ميول |(ىف ل اقدو زيي احلا "كسرت ادرس |

 6 _ ظ اري رقمريذ امرت صرقو مدت ربح ماوع ايلافم ضل أذ
 ولو يلا ةضماام محل ل نمقنلا سال | نال ل ان اعملو | وسوم اأبشعأب
 1 دل ةرعاشإل ء|شسلا لعافوقوم ايعامس ب وجو !ذو | ابجاو اف ذى! ايعأمس وج دو

 ٠ ركذةايجر ارش ةركسواروهانرحاولات مان زم تع ا ليكشُو ليعود راوث
 اين نوكم طمعا |ركذرزعم أو عميل اززعد وز 1لبوحو نإ. و «امعل ! مولك مسيل
 (مهرحاو ذ حيض امتمررصملاو شما نوكب هرزع د: اشنال انزع ملكا اوء اشن اإل
 لكاطب انرل داع 1ةذ م ااوذخيا عيال نايت ملف هال اك
 دلباز لأم زذامل الفن وكم املكزمو انه امان و ريل و:لمشل ]دسك
 ١ .طلان هوا رع أنو العر يلارياؤمل اخجل اوي لطل ا ديف أجد دال اوربخ
 . ؟رعاشلال غلا ورماصلاسركذ اعدل مهرداوف لعبت يو انو ادن ل امزأذ يذلا
 |  ءاوزدانمنوكل ارحاو هلمال او.وسلا ول اماووقنت «معت اوس دام أذ ثدمجال

 ل 1 ظ



 اماورناعا اهاذانل |(. لحال مومل منتم ا انه ىولين الوشدلل ل اوم
 ايلتلادبم |وزرتحلو همن الع افدرلع اخ داخل مدحت ف مدلل ارب زيت شال | امرك

 ليغو مهطذ غب جيالاك ميثم |ذ اهله لد د | امدات برقل ايديز بدي ا. اويجزع
 مرسويؤلو دوم م اول ل بص غخ متم اهئ زملا كواذزلج موكيت اهيمادلا نب |
 نلالازمالسال هذه ظانل اني اهمال او ممل امه و امانشغ | مهيبو | يم دهب أم [ذ

 لاعل افذح وجو لعقنوَتب امه بج او تربل ار ايتع الدو لمس اظننل | مول
 قلطملا وعسل الجود انهنقونلامرعدوز كل روجو ,باومجو امىششةسورفد لو
 زؤر عومع امدوه زمنا !:رول مشل واخدرل نامت عاشو ايش
 غنا الف شسمال د اولنظمالز اهلا تسر رسمك ز ديا |يسساريستناو مارك لّسْفملا

 مسارعربحر لماع داغت ابراإل اواعاروسحر اشك ان يارمركذىامركمدلامضإكم ملا طش لو سلع ِ

 ينم از هزمزبسالادبزيز اكأم نوكعن اززجيب ة وعدل اناريساربسلب اوك نئاونل هلع ل لخ دناو نبع

 بج أكيإ بربع اه'قبج عار جؤلطل الوينلا دوكنال مم |/عنمل مسايريتجال ناض املا جرش ركاعثا مالك

 عهساخال مل ثاك يادار رسمملف نماذحط انهو مل د لمالبل:ليعلف نيل امس | موههسؤا و ظ

 لقحتلن ارتعال ا [صم ذلمجب ان اذ ى اثم لاثملاكم[نمه فر مبوه :لرجرسد مقاول اوه در تبرك

 لم مرت أرينا |اسم دبمزكل اوزطأبلااةعّمدلجب نال وال ال املاك ءانيدامنع ا هرجعأبر

 ءانسربعل محال زاجل نع ذا ينم اقلطس هاش مرش ةعال سل كول اق هل ن !زرلز)

 اننمز امحاد اكرل ذك ةرنملر كوم أتمقبفح 3
 لريفملا 3 ول 1 3 لنهانملل ول لوريل ف حو ا ومرنعل ب

 يح 2 ميز هزي نوير زئارغعا مردنل ل ءلاغبن اغ ع اريك ارز حن زهر
 هراجرل افداخ ملقم |اررممل نينه ذرروججال العا ىرلطنل مريلذ ناز كمعوفو عمد سالو
 سوح زيدل عال يطل ليم انه انتحز لعل وأو قلطنمبب م اقحا ملون وّساو

 انهفرسرينل ناو ءلوخ ا اشرب روحت علجزل !هزاج او رسرشمل نم هن اهططسرتلا الو تسريع
 ناداطعراكو مسي عمال وجزم نوكذ اوك طبج هش اذ |قجزمافحؤحسو !اهتجوح اضيف
 ؛لايقراوتغ عب كا اورطابلا نا اكزلجحاس دل وكلم ماش رع موك رو نيد لع وكت اا كمل اذ

 لس منجز يهوعرل ل ماكل رخال اذدز ردم ذهص نوكد روج قيال اواةونبلل ارث
 ف1 قمل اوذ مرمي بعمل ذ تما لوملاونسؤلامو لول يم اما هريئشركولا ةدورولا ظ

 مل ةالنرذنلا )لج الئ دعم نل الونلات عون انايبتلثل نطما/لرعنسر ممل انه سو مالاربؤللا
 "ملا ةقياعم رجلا علال  ظهنل اىا أ ىراجلاخرملا ماهو لون اونو هذاا طتاذا



 قمل ادري دم رسال ل رو زامل اكؤععل ريل اذ رثوؤت وااطنل هذشرحلعماهتش لهل العلاج أر نوط ردع مداشملاو برضلا مرد كساد عرسلو ةين مآق تولل انا ةرمال دمع 0 دانا زم مانع اجزم عرج م تؤم شرما دارا اهنلر هلل ايطحة سلو هسلحلاانضصنوا
 زال رديعملا ظنا ل ئملا مله نهر دمملامساردقلل ريع نرخ دنس | يرسم سنو

 "رايد ةولإل برديمملازع ,لت ذاجلا طور ددعم مسا ناجحالازعببؤ رلبعسورررعم ناو
 دولا ننوكرر ومال دال ادوع رص زموحي لاذ ةداعاملا خذ | نوكن اطر وشل ذل اطعلذل اظنلا عا خا الامسا اود قياماربل ازعبب نلاوهالال اما شاب ةادإؤ كر شمر فد رم نعبر ركرل|مدملانا سنتان بوسوذو لوقف هشيرمل له عال ادانسم ور نيمملا لع ملوح ىلداذ اك زر (حوه أهل
 اء ار ناطرسو الهوس ضرنمل ونت جوا طين ددإر دلو بزعم هل اميعاخا دان هرسبأممذ او . ماتو راب لرجال ا نال ةٌرجابتممال مى رل اردعملا نال ارح, رمرباو جلا يصقو بمال
 . ينتانرلإم ننس فرو طو تاي نيب او ياهنسالاو بطلا |« ناك ع مج ةدإ ملا .١ يلف زلوم وأشم ندرمنال دا توطظتالو عد رطل و بيلا يجهز والا مالو هومس و نيييمنجال دارا راش :نضعسوا هيلا دام م انا تيزمويمراسد ل شأك ىرلابزيم طبزرم درعابالكةر دل ؟قامرع مزمل زيا جرد عملا درعر عل نإ افلا ادى اددما اهساو ملون
 اذا رمئارشإ بسملاو ليفررسمسا ءاوت ,يلامؤجوغ ام واشد برطمو ادب تس امور م(
 ١ لشاب يمحو وشمل زساكومال رلمأمم امم ري از لعل ومعدل اركوم ل منسف لل الع (حوجوم
 اهمال امال ا لمحو مضدال اركذامالاثمرلمحو ماتا ذزدرالإم عشنا ساو اون كلامئاكار ظ قنا نةباهرتدن هزل لما عل اركومممتسا ئو ميشل لع لع زمم معا ءافناع ل( ذعدسواو
 لختزعم نب نامل م نوك زوجي سب نئ وسدد | سا ةرانو تينوسم ةرانو وتس ابيل |ب اعطت مكزقو
 ايشبذابزاجاوال ا اجرح اذ طعترل ففي ض ادنسملا حرص طخ ىف تلا مانلل اكراخ هرسيكذل ال اثم الزح
 ص ,وىط اهملالاذاتابتةبلانلبنل افخط اهلا ئنإ هايرمو نيلإب من ايتابالا دوسرريهم تأهل نإب
 "وليته روم ارسل سمو ,لوتم اناا نعاسإ: داك هلا رع طر اجردسمردال اذان نا
 ىلع منن طنب منال ]ئن لع ضيتبت ]تبن دسمو لتنال ]لرسم حانت نالداذود
 ٠ ن زلزل ابراج ا/زاو .يرعاسمل الش للعاير امس اهررسملارساب هدم كاف نال لارا ثا نواح "روزا الساحل طفل وهنسم ةرولزل اضل |ميجؤ بنل ان مالكه ان ولساومل نحل ةأع سه أنعم

 عاش



 لوا ووو اب لعل مذ ع ايداجربيل اك هدؤمملاب بات اال اذخاع | ءاطعد ةونمر ودع لع

 يقرا ناين ا مز | عراتخ او اا ريسلاو دربم اد ننام ابن موه لاش دالا قدح و مارد
 دردغل ل يود نرمملا ثا ذهوييلا ملم ةرثرنمال يقلل مدع صال اناليل هاوهو

 مهل تلاوات زج د تحرطو اقم رنتموو ه١ بج اريروتل ارو. ازعلوننم 3

 ذم“ لازل ! كلج صم نطو هل ذبل ذدلاو :حلا ند لموموردممم
 ضنا زد دارك يرررعم زغب أذوه اهداسسلاح نظاهاررع أوج ةربزه سملا نع ؤييام
 مالاسان,نعملا محط رتمالو بنملالا ذ تمكرملاا ١) هاشم ةراش امساو ةرمتل |
 ”ررئزه تنل الود جنم, طخو مطارتشا ف لاا سزنال اذا خررصملا «دوسقملا ةاشإل |
 هدا ياي وكتاب سار رن و مدوية تسر مب!كزمزال برع [ نش اللا ذؤشمن !بىلزعو ةرمدرجل أ نه داعا زيارلع اكييس متم انل
 رهاوعشولا ات ليردصللا تهز خر ورالا نإ ملمع اورربعملا عرب ازيا ب عنب
 لدتا :زلاةكلذ لن الخل نأ بعا ءأهسإر ملا واس كذنج وتم ثرككعو زلة
 كوك الرا مجرم ا ةراجحلا لدطو سا ل دائح ماصاإلى ا هارب 520010

 ..مزلونان مدلل از للرد ردسلا ع عرعر نيبول شل ا رزعال دنح هاني اف أذ كأبب
 لمزلاريشلاو ب لومنملا لع حايوصنم امى م هلكرهاظوهو تالاو ني ينسون أكرأ
 لاو ناو مون تعم شيد أعو لاح ةذيمتامزيم :لبطا الرنج هانرتسا
 لكل اولكذو ا هلك لبهلاو مشل مدعم ريت ل احونمنملاو ملا ةرأبع كررريمملا
 تويز اخ زنصلا والا ىرسولاط نيال نايل وزخملاو دانا مساق !ليلري مارت
 اًمالفن عا ااه ىرتع وراكم لوطلا تالاجن ا دال نجت ص أخ ةباكلا نال ديب ولمس الز زو ابنا
 طق ىلا رمهلوشم فصل اوين دطرسول اف ذحني ذ اجي عام>انهارك رد ازم خال انازياجأفلاوإلا
 ضان و اي املابلزحرل ايليت الالات د ومس  ابيسرت ل كرطل الخ د نولوتب
 رمامنخالا لكل ملدل ا هارجو طن نوني امانيومول فنحن انت انولذ اثلا اأو اند املا وطال اةزام لا اوف ذحا خاف )د وط نرد بلع سنودن ايجنالا 'ندص هيو ذنول وقد ميا رزضوب هزات
 ى امل ارش املوتوجو ماركو عدقد امو تانباس [ءوردن انب اصلع انادد رح لانا اوويلب
 لافتنسا عم ةرملو لك (مججب نوعسجنال 6 موت هدم دوف هير ةرذدتم تبل حلاو اعلا
 "مرا ارغب «رمقنب اذا. ومو ع ذحو ا:مروتو هرم اه ال يلح ةفشلا ةدامالاب ممل“
 هجر ز لاس ف لا ذيرمرح ا منمل | لم خوه اريىمانلا باج اا ره اءالد بم امرت اىلاقأكثامال |

١ 
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  ن[نيانمرحو ماما رحؤ هول ازيرمملا ”ولاعنل قرأم هه انيبزاجمل امش ماكحاا اهأنيمح
 كرمت موب روم اريل وهو اكعاسفنينلكو اسفين وآل اند ناحل اددقت اسم |
 . «اعاسحب عتجا اه [اتيقحلاو د نيينلننينج نم لكو امضي ناؤ تل | هدار |زمونبم امدلا
 :ىليشلاؤ زاجل ار ىريجرزعالا لع (ندماهدح | هوكند تلك امتحن اد انملا يكلم ار

 7 نوتكباسالا و ذاشم اا هركذو زلشم اند اسيل محا رمد اهدار زعربجو هو عرش اذأذ

 قانمال ادمسل اعد اردو زلقنسملك ةدارا توك دلك أعنا عب ال ازاي ار اهم لمولوم
 اسولزو تجارع لمي [مرضاملع م | سحب اذ اراو زا اوه درغوقو وضح اوج محو دن لد لع
 و كلا نمزخدازنال ل وسما ع مرق لحازم و جال لرشسل امش . مل ل ومنك ) اوت
 ناكلاو نانا ارغن جب ابتح اذالف لومشملا دج رجاحلا زنا هركذو صم دوك اعمل لوشنملاا

 جواك مرق اوس تر دإلمل اضم دونمتلانابوإلجإل وب و / وك الهال اجايتحانمدشن | ص ْ
 يمل زلثمال رمت لذذ اذ كداحالم اكلت ايكرشانو ا انمجبر كلى تدغتو اكل مشل | مم ] 0
 علف برغل العو لملابس بيد ازد | نوكجشيكت للعو بيد ملط مس بل اناس أس دا“ 1 ا 11

 نفل (ةىلاذ أس ن اكىزل ارجول اريزع بس ملقعتو بيدا !ىصن »بيداثل ا داما الع 0
 ةديطعاو بيدا رتيرص او ا! !نرمللا و شتو الا يمت لال اكرحلا تاكا ذ اوىنمرل الا 7

 تالرجاو شرح تنتحت اذ |مرب ثلمزنو ثار تش تح قيم لاو ناناحانهجرسلف او امم

 اسهال عل اذ و | اكل اوهءاطعال او بي داثل وهب زمل اذ اطعالا, هتبض اكد بيرل ابتبد|ومم ١ نعم ||

 نول مانا رتبرطمو اور ايل عنل زلع ثوكدالوئبل نال ويعمل | مما اره نرسل فحلإو 10

 277 ١ ةلسج اهيا تامالاو : ال أف هام املا مدعل داخل اريك بوش لعل اوه ٍ

 لوما اامرنهزيتششل ارقد / .نيزمم ل موتنا يشيل او زيد نياملات اي انامزل اقتنع الر(

 اانيب 1 وظوهذانامإلا وزع املاؤ ثروملا مكر شع د "يْفيمحلا اياعل !نضءارريمل انهما 1

 ”رال اذ ارح انما ا:ئيلب امو بدال لمعي د انل اال بهل نيعبب د امل اذ امنمن نال غم ا

 امايلعدربالمنسلو هو ,ماود ينسلاتيحأت سف رذياو غشا اي :ايسو9 لوب بس برملا» ظ
 (ذلكل أم ءزجرسلو ازلمفعلا | لوم موال ار وشمل افخاذ و ومزدال ديل ا صن ربيع ودرس | :د / ظ

 لداشإءافزبارلا هناا راسل ازعلاعز# كر اشرت ملوك ىلادشسم الو ارسم نوكيا نإ ا
 ثلا كراش نوكنازوكدر ممل ايلا داش | ااخرملا ل عدو ومس اه ريمدلاعملا!ارويبر يهوه ذا

 تماطل وول |لضدوسب ىمتما ريع هثرحلاهلادومدويع انهزعوهذاكراشع انطبارلاد ا

 ظ ملل مننا نالوا مدنا هتسردمل ا تابزإ دانروكت املا امهرأشت ىعم ' 1
 ا ناعزم ل واو نيييلل داةحلا ريش هنأ احلا راج !بلوب برم انام لمافس و
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 رخل بالو مزل 1 نلعب لب اذل اب دوهنملاو ل ئمزررح اوهذوكتر ا مزلمول ملا ءاباو
 ةضلابجهزئذلا ساما, وي ررعملا ن امري ح اشرح لان امزغ لالا نوكو انتكال ارب اطنل وم
 سنو مول امرت ظالدخ ا نمانمأبت ملحد رذ وترجو ماعرم اء اره وع عشب الو
 لصتنم مؤيل ايش روكاملالاهنال !راشال نال بيش عزو موملا لاق اععسايثلا
 ايوان يك ة تنشد (نيبوع امل اؤذلكو أمل از تيردال مودصوه امك ب ابثل ا عزت نعاملذ
 بيعي درا امجو ندر مكلمبجي كيري قععذدالاعظو اذ وحن وبلا يسر لونك + ري ذل اد
 ىيهزل ادوجولا هيحزماشعاب ناك اوسواامياغو انضأب ناكاوس ,اوث لاحلا لضا لعرأ د
 ايممجوكد ان طؤتش ااماو لو تامل نأ رجل اورعراحلادوجول !كيجؤم ميغ
 الابل ابق لمتست ررمملا بسس اود شما هيج بتال طد]شلا هزه طارتشااهارواجلاد ماب
 ايلافواز/يمداصملاب نوكتاف الامل ..ماوم انمئشسزنخا!ذا امفالحم ردصمل اول رطساو
 مضرلالاءذك للا ةارئل نب جوحيولثل ابو. .20 هوك مان حلا ايش جزيرال |و درب لذ
 منتسب !ع !ءاحلاو لغسل دارج ل ماجا ةنال ل اخبولثل ا لاعع نم زنوك مس طرتسو
 لاس ااماو إهمل الع: )ماحن وك يد قالو وش هاش رنهل او برضل 5 راوجل ال أعم أو يلع
 دوحو لاحلا/روت بوحو داماذا رزبامإجلاو ىقش اياد ةدارمإل اوزيؤحلاو ىلعا اكنطابل ا

 8 لجوفتسر 2مذسال 1 شاروصتو ا ادوجوأمارم زون بوحو داءازاو ءويكلاحلا
 ةدااوا تزحر زوناوعل اةناذأك اقث اا هاترّيبززصولمال اعل صا كنج
 :رلاماكا موبل اكنيجبد ةكدركا ليثج اي ا تلوجلا تلق بي دات ةدارلو 2الم |
 هر وسل اتارطم داسعو ازرس كينج بوح يراسل اى انيملاريروتب الع

 تروم هوجو علم نام زيدل طل لوم لو دل
 وصد زهنل | عمروشي ناأماو اول اذ ابلثل ال أحد ني ونو انبج ترمة وكرلماع

 ملوك الصاد لجو ايوتت ميز موك لفض يوك زل. الوانمرعتوكييع ١
 الا يلق رمل | نوكاط ريس ١ موعزم ال لاثملا انهت ز اجازعى ارتحت طونو
 !ءاذئانجوهو قبال ال امل !لمل رد لع انل آف ئلذخ ارلبق رباع هنوكنع مْلب
 طارش ازبولم اشلا نع رسل و هلتشام تن لريظا ليو دال ! بلم أهو
 ر «يلخا اه اوت يرض |ماظر ل ايلظزنول طارش نعئض لءانلا داحت |
 مل اسلام لول اى نايحوب | نئتس ١|يراع اذ ريق تلثخ امو لولعمل او زلعل | “نامل
 ارم اردزعنا كتسجل وطن ردصمل ازع اثبان ا ذاخ اع نايعانل او نال

 222 توع دن 3 جت تاج بري” نيسسناو نيش تح

 دي وصمت س20 ميسم ل مصل هج و اح يسأل ممل ال صم
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 ١ اضاري اراك زيت نما كترعونا ذءاسل الجيوب لسمك '
 مشن ايسنب عبص أن تناك ذا 2و ريتش اع سو ىدارل أك سنولا  َ

 وردم امى هو ن اون الثمن وكت دمه انئع لسنا أد دا غي كهل

 شلال اةنلناسحال ىلا نش اذ كرمدز انك ترحل دج زاوخيؤ تار ثاعرجم
 رتعرررعو العلا وبابوحورج راوث دحا رع كلا ١'جتورعال ئدل ارنا 2
 ةاديح ويلا رت مالا تلتف رملوع ل ملاك 0000| 1

 ميلعانرح اود اهنزل ازمطافلو قابل أو اميجزمرال اقام يك ىلخىذل اوه
 رادانلحاىال اوجيرعو درس ى ارافعيازع ,ضرتنمف ١اىنذ كسل ووو تأبط

 هاضع يسئ اوطفنمتماقلا 00 00
 ٍ ىاك اره (2 هورك اوت أكل او : ىلا لاخر ىح لسا وك ىجو لدراتا١

 و اكل لدا نادر يك ثول 1 ظ َ
  1فنيل ايس امور ائلسو نار ناسا وأشد از هو ش كمدصملا ثول نورتملا ظ ١
 | اشللاكر ابوعمر ليلا مؤجر مداني لومتمل نمدوكب الذ انزوتس مارك ْ «١ اقامرزتل و ارذسا املع لخرمال اننا دارل الا فين اال !لادهأك هدركذ ب ليثمتلا ٠

 ْ ل الخلد او ةمنح ةرايعل هزه 2 قلخلا زلع نوط اذ ماون كا وفرع
 ؛طالوكاو فانا ايف هدو اهرماوّولخ مذ كملا6 امن >العاؤ اولا
 مم رمل لال من لعرب زيبزمنا او عت هجولعم نارلمنل لكل ث عاب ايد

 اعود افعاب عافتنإل او مل الظتسال اكوترمل | لا ذلك دعالا| ضال اجر .
 تلا ةيشل اب ]املا اولا مس اعال مرمل اوهرعزل !لعوأ ثعابل او
 والو لاعل !:دطعول اسي دامال اوم ايال او سب انل | لأ ةبيشملا« ةرئل اوس مئل زنك

 ثنفنا ذا طاَسملا وك لوإتب قل دوم 0 0 0 5
  01ضاطوادملا كحل اب عدلا ماكحال | ايس ضال رمس الضم انام ١ '(
  1را داوعت مازدا ةيئعاأمو تكسلا متل َ ا 5

 ةهسارملا افك نكاح اوما ارواب لعل ٠١ ::ا ريح رإع مالكه حى نمرء نعمل امن اريل ١ بدادا 0 1
  ”0خي مارت رداز برهم دول اناعال طال ازال ءايسو انج مام 0

  1 31دش ووعروج دداخ متيبلارشن اورملخو | مودا ضطع صوم لام انمل انيعنت
 / ُ َآ
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 بالا منجد مجشرجو نيكاهدح طعم اول رديعتو جوجنول ل مارت ريثكتلا
 فدادلبلخل نرحب | فروج ,اوت رش هيف عم د !رنالبو حول اريحان

 تطعلاو لريلا دج طال اذانت | تهلهأىلل نوكشم |نوبجيالد تاشنرال
 يسراؤ مناط نإ هركذنال ! (كت لوو امأذ ابعد ما أيهدحاوايبسل |اركرج لوس
 ناوكتمال و تس لود ف عسل ]وهنا دروت ةرماوحمرمل دش صم زمابس
 اع قلعت ائار هلم ,ارم امج لع نهوكسسفب اريوئفنلىولشس اورششنل طرارص
 ةلاقرل اير معنا نمل انمرساخ بابل ازمداثل ارارجلاو د الاحابازم عجم
 دا كقييؤل تمن عنا حول ازعل نم غن ١١د اق داصا نول عج ل راؤترست
 1 ماعز لعب صرتعاو تطعرنعزسرل لودمل | ددعتب كابل نول عتجتإل تىملاب
 قطملاو لال !ماورّومرل لمد ىاشلاو اقلطم ميلا ليش لدال اثايبجادشو
 وتس ان علوم كش !لنلل اف رع نا وقعا در م للملاف تاريعر تملا
 ورا الو متم رم رول ايو مي اداه ءاظشف |١ ح ئئرل لوخعملا دزقدر وشن مدع
 رد وحلا رطساوب مالو منح نوما: ورحل جلب عز سو ب جاهلا نبا مالك هاضنشا أم

 وق نامعل اعورعددره ئمناماح مهجن نفد لوعممل ١ذ ىاجلاو انه فعنب مب
 _ تالوكذملا قلن زل عوعو اهوسكرت ناريزتس شيز واهو سليما وابل ورك او اند
 "كر ل ءافد مالاجاح سه اوهى اك لع اذ نال ع اول اتءواضنول مولل ابان ورقم عجد
 مالجاخساوه ئببزنلا دئلحلا لع اهنا طرت )ف رقد لد قال هاو مدا اون
 امَبينابجلازع مدون املع ايات ا لوالانو طرغم ايف زمركذ امنا قمن الو
 ككارانل طر [هزج 4 ؟سل وف اقل وشمملامدتن زيوحب ف تح ا شت ل امائذل
 نم محل ار هزنح زم جولس ال الجل هركذ امه ىلوا انهو نا ارتع ايندل اولع اصرحالاو
 لوقف ميزبوج هل ل ديد تقرمأ لال و عسرجلا يي دمال من اذ دهزلك دامت, الو
 هس لسمو مرقنل اتيبل ايدو دم رمي دقت بلش : و 'الوعدم نوكن اهرب لغانن |
 ره لطئاؤ شنو مملاملات بوعمزماعلا ٠وك لام مرقنملا ]حبت برط | ضيبن اىلااةوش امو
 ىازتس هلل لوتم] نوكي السبر ذ مهانيلع لظري زب بملح اتيبت هس اوضاع مالكا و
 ننلا اذ ثرفمل | اييمىعبشم عدل احل | منلمموهردولمل !رلعاع طلوشممل اميرتت عزل مثالا
 لاجل شل ارهتميال ا اند اط انآ اا اعطلسام اوف ربذ اوم ملل وهلاب
 هامأع رم زم مميش امداطعال لزم ته و دارل اّسِلس ل امتبالذ|مارل ا تلد ورم جز



 - اناوول تره لاا "لس لعل دامال ا هي لمع ال ذاردانملا أديس! تس اىئبتنر
 دارلانظ دونالد |طال ارتي قس طقساو منريمللا طك ضن نايل (هسيسال ه١
 | قعم ءايائيند ماوم )مم لع راوبد مرا خونو قمم مش لو عسوتل !زاعبوسدم
 دثنوددال هاوس دوك زاذل انيبرمبؤ ريثس م لاقيام مثلا اكاد دل م اعرلعطلس
 لبان ن اكو لعن اب اياد م طيس ينل اريعن ال عمك علوفزمكأ داق
 يل وتلمام[للالمأشس [ميبهز اك ذ !لماسل نايس هيبسوإضنم اوك كلل
 وتو نعت ااعو طا شزإرم ميزت امل ماوث ىلا مودة ام اهت او نسل ناد

 وف اوك اك ملوش مسشنرزإ/ قلاعمل ال وندم ىلع و رلهنالرعوتول لحال لوطعمل ازعو لع
 ' اًنيكاناعنيب مجائاوؤمحر | هانمسو له مسا ايو سلسو اومحر | ةونكل مامون
 تلفولذا انهن شنموهر لماعريتنل ناجي ان !ثزئل اال اهظ نك ماءءاوا
 " لوااذالانوكنال ءوجرلاو ارمول احدا لزمن اك :شرلطل | تدرما ودلاو عجر|
 . ذؤيئهل اهدرو تعاجدل اركز ن وكل ثرظل ارا زمن |نمد اهتسم فلل ا انه
 1 نم مهارون ءطوشلاو ارويوبف ائيطع اىزل' اشق وملاولا اومحر ائسملا 3! ان ظرنوك

 اتصلو ىزنل  انهرذاجالارهو هببسر صمت ار ودول ذل اذايثرا |ىلا دشتي
 رمل او ازكراونسملب ماوع دبل انلا ثوكدقدرلفل ان | نيد ادري و ع السل لزم
 عفو لون لو نست و لير رتب د ملكان اال ارمهرب لوف بؤسل اوالوعم
 انادن اكل اكاد ب مكاو لهل او مم اما ذؤ مقامشؤحلان | د ارئ| رسل مال ]ممل |
 .طضولو ىف خلأسرل ملول نيس انا اىكأ رش لحن كرد ناو مويل لشن نوما م ادارل
 . الذردان ليوطلا اهوهو تبحر مدع ؤبم انه خل ناك م او رم لع ان المو نوال عن
  لطتلاطسولملاب ولو ضان حو مصاسل املاق ازيد دميلعزذلا رمت نسب
 مر انزهانإ وحل ا اهس] غزا لري عاملعشبح ,اقباشد لمي ل ءلاسرللممأتهىذلا
 00 امو
 نيبن)نصوعىزل أئوسولاو لول اش ذزجوفلتد مالرد ما ضرع او وفاثن ا كد زك
 ١" قوهشسال ول انرلا وسل [ناكمل [ضنطس ملم اكسل ن الد لوصوم الا ذالص
 ٠ نسل لعال وسل الع ةيحيرشت عما كرنك يلو مدس ربا نم انه هود اجا مورا
 نيس اموعم لع نيخ للع رد ز يل يفرم لعبد ار الرافد ئىذل اد اهي طعالد
 تنم اذ ابحر لضم او مثل اسرع تييح | عزؤخ ا هداربزمنل ! حوكش ترظلا )|

 نيم



000 

 هراخش اامامأد ثرمتنال جن ازن ئانصل ادزهذ اذح ,يلعر فدا, بكر يؤمت
 لان هريعذود ناكل ااه ذئنان |وضدقي نال ون طءذ ولد عثدنيال ملل اكشا نال لفربفف
 امو د]ناف رهاظ اذ مل اردانوهىاروتوهد لفنلا انه خريام سول( لومار ئشنلا
 ىٌرلادنرطل او لعارمغل خامال ذاريرقنيلاجاحال ميش انسل ان ات لئمنللانودنسولا
 (ويلا فكرت مهومركو ترخملا موس بحزم درع عا لاكشال اواي ظلم انمس ]عذرا
 يزل اولي مان نعت كسل ديجي مايو ملم مهاتل !ليلرل اوضول اهو مافدذ د ىلع لول مايل
 كبير لود مرت نافطهججو دال اف انكاعاحاءلوفمم ا بمجال لوم نوما ذم ا
 /الفلاو لتنال املكل اح الصل امهم ناكأ ذا اموهىذل ارح اوشكن يب هرمأحو انهي األ
 ناو حوا 'هقيفح هريزسو | مضول امن اكملاو | نامرلا طلعي د اسناكمب اوتامزل ا مسأب هسا |
 كل ال دتضرع ادالوتس خدالاز هدازاجلع در الخ نيد أهمل او ثوحم اسس نونا ! هش
 ةراءءاهو ال اصاخف لوئدمل اطر قمتم اوصخال !سرع ما لافي | هلجد حو ! اه دح الع
 بونيروو ٌ:ِفلال لو لشرب ىل او قلطملا | ومعمل اف ممم امرا ذوق اونا بيإنلا لمبة ع فندالا
 لومشملاو متص أ اكو انك سونبروو لفن انه صل !ثا ةرجيب زازل ارز نمر ويمد ن ًاكهزع
 نطل لونممل تير بح يشد ال | ءولك نم انه أمر قلامل !لوعسمل انين نلاخل ارجو لنيل ىقلطل ١

  انال ار اهساك ملوك ىصحاو هوان اكد امل | طّقس ايل و مانممو مبلل ملئل انكوسلمى |
 ؛ةاضاو "نسل ؛نمزال اريئصانحا ام وأتم او يضل ارير وبسم | ءارس اكد دحال خسبسل اه
 اج نارام اؤوروشما ايلا تنعيم ناضمرد ناعم رلاوهو روع لعل الوخدوا

 دات ءارل اراواأللالا هر سال اريس ئنعتال د هم لاضكلد رشد ناوبلو الم ا

 ونس سر اطنل ورح الريل ماسالا مينا نيلشملا «اوج ازعن :ريا منال مالخ قف !ًةرعاقن! عم كنذ جر تاكد ٠ سام هايرءاىضزنال ٠ شمت ابجرسا يم نئشساد 0
 رااىسارمز ضمنا جرو تاو رال الوصتل ارحاوم ىزل الصنمل أمس امىهتلا سايب
 /رانفناطمرمماسرم مِيلّلاو ةلصل | لع لوف ما نرسبللا عدو علل أيل ارم تينهأت
 ايلا كوم اقم دان اكاىربئااقلم اون املس لطتطكمارا ما امص
 طاب زال نالملا طلال د'مووع ١ نامرلا طعدشمل الل دول مشل !اومل (لص نال امج ن اك
 الامام ميملاإ اع زيرو داما الع ملال دهن ا6 الد امازنل | ناكملا اعو أنضد نامزلا
 لع ال طنملا نال ما هسازمممل اال لانس |لكملا (عترتت ل ةيسنض ناكل العذال ناك

 متلكينملاو ملوع انياناهوعو درملا اوس ارم مضل مسملا ترلطد ا ام لمجتو  مععسبانل لس ام



 فو ملم يلعزلالدلا ةومل ماعلا نوت ام مساق اىذل امن الا دااجل اذ
 رئرااذ|نهوجورهالفو نطابو نوجد عب اخد لخ اد مدومع لحد منيع ن اكمصتخيال أم
 .. مهفمب اوقو قرح اب منسم جلب ميقراذل | لع مب اصنش ا رنوججال زيا حح يفرم ثان ئب
 رالاو ن اشم طلح مالكلا نوم اهداوسائاتسلاات هلا ماود نمل عونمل|بانرهأظ تكس
 . ملوق اهنارساؤ اة شح تراصت | ىلا ن اء ىملاو لولرملا سلايل اةيعشم اهدا سان اهب !
 ئيلائاذو فلخو مارد انمذ اسمك | اهو |,ساو تاجا يسود لوم رجلان نيسلعو
 أبهدزوجي د تلات اهجلاومدىاتاهلالعافطع مدل! نهوطو ماوق لام اتاذو
 أرسم هاا ذو هال افيسيرقو !زماح ناكل مسازفدزمك ماو ماماوفثوى ا ماما شمل
 ١ ”ولا زوما لوك رو ودالا اه رزع عانس | ةرؤس دنع ازلرت هيلو وعؤ أذل اهدلع
 مهو هوا فز وورد نيب كونعل نب ابرد ب (كل ازملع هوزع ىال ال افوطنيوتسم
 الوذطلالعاربا وفسامو موبهىور مل نعل اءنعو نك ةضومنجم وذيل !طعربوسدمالا مستالا و
 ' ان صلاريعربملاوح نامزهل دؤترق وحل هرزعرل اتبهذرم املا لوقو قره روس زيزخت
 ىرإ بولتلاذاوعونحابيرتلل نوكددزمل زف دام اهاريصلاو تدل افلهّكدلو ماو
 مهاطلاوذذسوعدروبجا طلو ريزملا مماي ملل لقتو راع بر) نارتو ىومحم اًدرجانم ا
 '  رلوق طوالادزنلاو اهركذ مجول زبرزععدل قرماطنو أطيا ابضد مايل !اعرتتماىطعانا
 كمال مجوز تلاودلمسرقرالو هلت رعت هيد ذ مارح وعسل ناكامال اخ عيالو عب "زلنا وظل الداعم بنا عونا |زهي | منسال انل سل اعز يارداشملا| اند
 مدقرلمأ ع ريدرصمزع ملوف ه ومو ا ص از ررصم ةوطحترس د أذ ةددوولا : مسأوو

 ” ©ااو م سمزساعلاناكأذا امل وانّتنال :كلررصمل ا نلاصاسرم غل هام وق ارو ضم ظنل
 قئنلا مون «جوش ماو رممرهجزم عيصلاذ ماوت للحم ٌراثمالاؤ هلبشملا
 ةوتنكب / مئابتسداتلا نيو عبال عونا
 '  ىيئاسلو عاسسل الحرم واتا نإ قبس تح زوكاوءايفل | خواش عريف رذل الع عيل اذه
 ليو عاعإلا] قطعوا درمزعن اجي اساوجمك( زب درىرايبل اضرل مقا دالئاّسواجترم
 - نوح عس اور الاون حام ناكأم أش اكعافرف نوال رذ اب ترطزك ناريه رم

 داعارتشا مدع ١١ ديون نطلب وهوا ها مؤ ام لش درتهلا الا هشام لقى تلم ١ دددود م زريشرمأ 2 زيثرأم أنمم أن ىنضرلا ملكماظورص ملكت رىترن ازكذ

 نيئيازأد رجل اهرلرل اكسش ةوجزعمسا هل اموهو منخل اىاتاكمل أيس نم ماو رهاب
 ىلإ "7

 اسمان افرملالاردصملاو اكىوتمملا صاوتلا
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 ذاشم هازرهش مود ل وفاماو مهريعو ا موماين مرتو |ايد اكسر اربع عمو يلا
 بهزمارهر قرفسل اىررص اننا ءاحاور ال | طافس ابى اكسو ملوك

 بصمذ هريود هس نزلا ن اليو كلام ثنا مم رعاجج ؟راتخ ار ىسرءافلا|
 مكاو وما فركيو دسننس ىرقز ب لح د دلمذ اخلا طاقس ازعل اا كئصوب - لوطمعزن !لشو رج املا نبا رعد نيوقحت اب عزموهر ليه رضا الع
 وعمل ونس و رقت زال ابهزموهو نالاصا أمم ئطسنربش نرمال |
 راماع,دصمزم «أنمدن ا ام [سارلع نمش دريد اذءا# | َدلب امل ارحتمئم
 ام اهِهذ اضلوول !'قيمحو رعشو لارمزشللا ةرابعم اظوهو موت
 _ ليف ]نم رك مثل ال د ةمحضم اص فن او يحب دفا فنا ال رث | رمجمزم
 "ان, فال اج مو كا امنا هر ابعرهاظ و هو ماوت# نال ومل اريد وعد انه
 نمافنشم و | ميس اكأمال | ابعانصافرظ اس ار من وكج الذ ناكل !امااو ميش
 رذفاضاننبمتناو لش ربرب_ليين ا قجمالو# هلماعرنموتشاكذلاشرجلاوسا

 تالاف اكو رمزنوك مدعد [نصوزبك ةماتندر اتعالابرف لشخاشجش مبدل يلا ظ
 (ر ا رلوم هروياه لع ظوز اوحا ذو | ابا جع ا ناوج موقت نيرابزعال ابد منسق
 انويؤورز حل لءاعل اررخن | رجبرالا مشم اولا هزهزت فزح ابجي ايا ؤ/ فص مقو

 ن !الل ارسلك 2رسيل زد العاو ةرهاظ نيل ثم اورثح او ارتيم اب نمر لعاك أم
 قاما درت نابيد متدد و طرك نال رص انئزحرجب معاوملا هذه اولا
 ضرلوب لنزع مح زعل ود ممل اذ درء اسبل دام عتبال رحل العزف امال م
 عير مضوماإ الص هوم مرسم (.ي عال بامزع ارتحنمسودو مطرف أم لبشزمو
 ىسامرل از انس زمئزل ا ماعز اكتيل ثدرل ومدني ذ لكششس | نركل ؛ اسال ا
 ىف لصل الب عون هر لوصوملا زاصوه مة زم اود |! عبس انشالا انهد
 ف للف عوقو عونرل | تايرءىلىل | ذاتسال اب اح او ىعننا نيكنم مهزتكأ ناك
 ناذورورجلاور اها زم ءوجحماوهامت |نلصو |[ بالو مقاول اد تليوكذملادحا
 عملا ان لساجلا 3 قل اذالا د افرح ابرجبن نيد منمل ا فردا زن | اعرفد نابحأن
 ثتزمي امن اون مولعم ننال اقوهر ةرباذلا مرعل يل
 لو اض مرلا مويوكرد عمل شم طرطلا مكو اذ | هاب وحو ميت لول لبص أن ميش
 لافز اكو 'نالا غد ريع «دافترذارماركذ نل ملول دديثسو |زثمو افدزخ ولعل |

 يسدد 6 - بج
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 | آن :

 نب لوف لقنتالاد مولسأم ملوينملاو سم روه لو عمل ازالا منش اوع
 - رلوطافداطلات مؤ فقس ناملاو عتبلو ملوك ىصمزلا يالا ساق موكو
 ١ ينلان هش وة زمر ا طخ امجاختمبتسل | ةارق ل اهرتس و مترعا اوعج اذ ان
 ماوئاذ اذمريزفم دذجلإء اكتم قطاع توكتن اود ذرضداول مق
 وة لصوب عب اهم اومجاو ى له ريواغب زل جلع الجو ! باش
  قلجاوا وبكى امل ابل تاوذلاب ىلع ال مجانا نيجول او ريدفلا ١
 ةدعو هلام حوزل ا هديك ضل يلرب كلراشم ما مجم ذلذم ازكى ع
 لمتلاو اول ا اع (ةطعاكر شلاح رم ايدو لاكش هاذ لصول اءوطتج اذ ايدو
 لزملاواو ثذح يعل 2تشب ل واورجد مارت كرم اوهدلؤنملاب
 امرؤ مةيسلون كاذب دردقفملازنوساخل ام ابل نم ميل أل ارنا ل افرعع
 تلاع وانل امو ىا لئاقن جادا وتل امو اصول !ن !رىد!اسس غل تنال ذل
 0 ياقلانالرتسانذح مهجر اتخاوايلاو لاة وعش زي زمر ام لوف اك
 ١ مما اؤ مسونل ا عرس مارطينال ذا لهل نددت نحرق عر تطمل ولو (لساانال
 رااقأموه:للرول انالعءانب ماوت نيزضكا امو اسرنولو لوم ع لايف
 وه ةوحلو تهز نأ ميعسن صرت ور كتبو ناةرزبف رسالا لال كوق هريمحل اترمم ا
 000 و ا ا ا

 " ايبزو تفاوت تكر اشم |نلت بابل ١م ئه واول اب لعل ول رولا دج اممم سم
 مسلوتسا ب انل |لشل | كويس هزل ءانل ان نؤعلونرمل ا ركتلا كر اشمسسز

 0 دي مراس كلو تؤد دحإر تدوؤ اًعجاهربس مقدىادحاو تددف ريسلو
 ا 00 نوكن | «نإبال نكل نيد اريسلا ررعو

 مستو ل يلوح ام ذب لخب ركوسصر وهو عسل ارودأب عقد ىلا
 - رهن اند ا دوعتج دنع خرا جين مم لو نمل [!عيفمل ارض مقتس هاذع ١
 اشم كانو ل واتولب يمل اك مسالا عام ئجعم لوغمل ازعيمنم ازاحان
 ( تنوفا اًدزمرمرذ ول اعأن ان ورغم الج زعربمل اردذ ول نانحالا | اذه مقتس
 ١ نو لعل 3 سيفو وه (روروم ترلكي !لستم ارزمل | زعتءينمو

 نادلعوالاهولخ لوم ةدحومل اب عل اياو ملوم ابرد اناني ]سقم
 ساعت اكناو وم ل ايرسو ابوطصم ادماره لونبالورتسع هز (حا
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 لاك موت لكي قمم يساو | ذىىعم ريش او هسيثل لفرح مم رش امس
 يان (يفسسال !أمم دقني مل 0 كره رمال ارا اخ مهدامل اوه مل أضِس

 دزمحل او اوحو هزح لرمأب ماختسالاا ةرزماعمتاونل اويرمد ثنا اموت ملاعلكشسب

 وس هاربزعتس او نيكو اريزمو ثنا مؤ لفملاري دق ىهجل انك مل تقف اذ
 تلفكلوتس اروح لا انه قعمن الدوم ف لمطلا نا معدل اءادكنل صو ب
 ”هلضوركذ ءاتنما هج لع (أب اعرب انهو هريرتت د اة قرف ايريدغل نسرين
 ذاجكن لد اول العب ققدرل زتمدركذ ماوجإ ريف هركذ ويمن اخ ارمي تن امن
 نعونلازالكاذو لس ال !شرب لرقم كاب اد كل اذه مننماد انه ةسبشللا
 منيل نع ننال نال ةري أثل !مدعد انه ج اننمال |نسأ ميل [للعو هرضمرما عملا
 دعب روف ظوكش لأشال ازع وكي امون ان مشل نأ نع هنن هأنمم
 معن امضمنسال اذه لاق مثرسن, لعبل نطميزموهو لع ندتس ايباد لكذ
 "ال :دزالو ءاماكوتساو ب اوه امو رسال سسو عياص!املاوهدانليلوب

 ونس |طعجولو ىوتس [ةةرهوذ ةيئرلوثو أك ضترإ يعرب ماهنتس | نسما ىتسا
 ,الزم خرازشتملا تبلد! جالا لاواملاموىاولعلاو ذشنحلاو ان اىوأش مك

 ناو 3 ىبم مطعلا عادت أذ نييوبل و هجدنعم ارثوجال كا ذو /وت

 را اله يقنم دن نوع رثولخ تم طعل مان كالاه نب اك مار أتلح |
 دي ممانومحواجؤ أمر | مارتف ليبيسلا عرشس ةيؤسامرلا مواكثمهذحا
 يارعس لو ةملاواورونام موت انإومم اثلاو د معي نكات اما ييالذ اأناو

 بيير وجالو اريدشم ةسل ابطل اودرلل اجي لاحد الاكل اكرم
 زم نال اب نزل نابحوب هراتخاو نسكن باص ز جوه 'نيزحالاك موال ملون
 فاممملاروبام طمنؤو ومالا وزن ستيل نييوول ابك اد قينعسإ
 ,لاقامواوس نأ بتي ووةبص امل ]ل اذ نيوح ال اك لود ليد ننكل امييد اولإ
 فديواتتمدو ماوو# ديعل اك مدومورد مدا ب مك اراعن اسك نب

 فعوزراذل اهئالع رعى انل ارش هرزوملا اهو تلئخاو غرمان
 اه ريب عروالاك نقول اماما وو املا اعيش مطومأ ءررك نوكفازه
 ترصد مضوف و اهوتونكو مدان أ.ىا خا وامل زعل أرتسلل لص نع صيزع

 يلا د ىاضاهوزحرب امه زموهورب لعمرك و وكت لاح ١لعربزوملاو



 يم (عاون زحا وس ليمن | اذاث هدحو اك ذ اساء اوس نوكترك قل نم عنبسلا ١
 لككّوو ريب اصرعبت ان مل طارح د اوت اىتءأث كث اش امو تن |امكاذومكاذ قمم ١
 لسا اذ نحلم توكتاو | عمت املسال اور ز ل مسم عوئرعش اذ مب تجر اذ اندم
 شرك دنس كلذ شدو ناحل مسج طك زيلع اذل برع شر الصد اويل ارب
 الا ايزو تاتبكد ده لثمو عضنل الوشم وأ ناكل ليج يمد ومو امه ادو
 اضم | نزع, قبس أم ماوك يرلورفم عمتإل ذا ال احا بكز اك نصت تردق اذامكا
  اييئئريرمل اباد مذاللا حالا توك عزيز اا خدمتمو ا مز الل غنم |
 2ىئشيسوو اول | ذطساوب نكل ذورحردو و نيم اعلا د ساو امم وعن زنا لع
 - ىتفنا اوهمل امسدلك مشو |رير يرسأنل ايس ! أذ لوشن عاف ليظنفتلا |مسأ انعم
 رة وح د واول اكدعي ثرحؤعم ميد سار ذال نيمطبال سلا ةنمل اال شن ذل وعر
 يدا ذاةروونامزل ا ىوس نعم زج ايزءاوةزئش سم ضان ل امخال انارفمل اال
 ١ ماتبسانرإوو مدار ساوند مناواشوكك لانو ىدج الشأعاهاياو نوكب
 لاعلعم تري ال ولعممل اوتاممل ا هو الصال |ن ال ت انت اوهورلماع لع تسال
 "2 [نارماعط مم لوزسملا مرقم نم رمال انا ئصرل | اهو اعاجإءلعئولممل |
 ١ تيتلاعوارب رمز احر مال اوهوذل انامملاواوهمعكلذ نفح اسملازع 9
 سيئمناو موت هرطدال اممككذ رعب دوأول ارلماعن ا كهاقل اربعبهذو
 اذاومخم عوفو (ىتيللؤ وساق مونض ب نولي اقل || نلثحاه سيم | الاوئا
 ظ اوازالا طفل |ؤمجوضنبال تبحر زوج حاذ ىم] وزدمل | عمو ئطمل نعم لص
 + لسى ال اوه ممئعمل وحدن ال ثطمل !نيعس هرم ثيححال و لصال ا ةنداعنع
  اولالانديشل اؤاهرزعاعسملا اهرتوتؤل !:لكاشمل ازعتملممل إمي اج ورح
 ' رسلابظلل ىلا راح مل اببسل دال !ناكو لوالل ارثوم قاسم | ناك أعين نفاربسلا او
 0 الادووجيالال هازومو ؤمصعنيلل اك عايش !عرلءانسمو رس ةأحنا بجو
 ١ وداتسال ا اذددل انهم درواغعاسل |نالزمحتأثطمل |زعموأول !مداربال رح
  ؟ةكافل سنا الصوم تف حج او عموم اع اضحتطمل ناك اذ اع
 (/ 2 تا زلاوزبلا مولي حركت وسمو مس دلال ابيمنل !ءلاهدال يفررع هرب ذ

 2 اناملاكو ازشنملاوءال اوس اوه كاد 3 صبا صال الممل !ناكا ذائرول
 2 (لضالاو ملومالا ماوهرباَضأ ار هذرتح هللا وكن | سيد لبنا او تييشمولم

 000 ظ



 ردئأ

 دةمو كيلع راو مكث لم اعل انف كن د اجرذ نان اتسم ؤج نزل اذ اله بح اصل الع
 وقد نابرمو زئيكو ةريعا شا 85 تميعرلونل معولكنم معى مانو عؤلسل |
 ئرععل ملا لاميود وري لعس ينال ةوزمل ارو مم هذ ادم فل امل و نإنم

 اذافوكذ طعزحا اذه مدتنل ازم مثاملا اه اوةييمباثلا ب ا.لماللابع عسو)عريشبلا ٠
 نايم متمالة محل وذ نإبو مس و ةرثكب اذهز اخرمارطنم او ةلقدزصالاؤ دج
 هويؤبالو ثوغد معم ليام اوراول اريب] صل انمي زيوت ال بيت معسلونسم ازال
 بؤ ىلسبو رفطاعل |واول | نيب ثراغل اءلصنمل |ذاجئراو ارش وبل اوردر ما اقمؤلف
 ويشو حلا وامل اووتسا|و نأمل او ةرئرجنادراجلا دلزاعتملاوث ًانهداول انكي

 ىو عتلدنطملاو اوزين اذل او عمو اول ال واول لاق انْصّْسُل اسداولا ظ
 ناهد اءتطملاواماهلص !ّتعل اواول شرت و اليالو مني بجي لماهدوب ىاورباظطإ

 . رت نعل نأرح مفحتال نال تطمل او اوىيدوامئجب حل ازجماتلسلاواوايلص' 0
 ,, فبما برعاوييتت ميؤصل االهرهاط يل عانلا لع ملك اعثاانو  ملوت
 هوا تايمسل اوس اهل ايزركمل اء اضع ذك ل !اوزنسع لالا ظقل د ام شرسد احلا
 : جميح انطعل اواوب لاح او ات ثح تم ا غييمو تدوروركرب ءاوترهاامو
 دن اذإ تائوطمملا و يالا اعدل وغمل | لعتوط عا اهلا و اضن ا ئيْنَمَن قللا

 مشل الوهض غل اواول لعل و ب وضمملا لاو ىؤل باقم لع مهاوشسملا لعو
 موت بصلملوهسلا ب ابوهوت !دوصتلا جل سأذملا مادا شدا
 ممل ناولرل اعاعبل د اظل كيد انل امد احر ل احر انبنم اظنعل تدون دركذت
 _ ماووث هدوجو اى ]عل دن تعويم تببلاب ماحو اح رمل هدوحرع اًءاح
 كلل مو ودينا ىنصولاريكذت و د كيناثواءىل سس العسل ار يكون د أبثعإب يائمعد
 اللا دريلإلاوورعزد مان ملارهرل ١ كتب اذا أك كنغام بيرل اح قاع الاميف
 5 ينعم وحر ملوث رز ىف مدا ذي ان اكا جال اوهو طونو دص لاحو نحل احلاعبو
 نو و اود زيف اق ىافاتسو رمل_عش ريك انل او نييسل ارا بتعاب ا ناعوت
 . بما ”فسعل او ل وشمل |مساو لعاذلاا مساك ذو زعمسّس ا ذ د نيعم ثدح لعل دأموه
 رعاسلو ١ ل ؤت ندزتشم من ات اناا تلون تاس لشمو صولا سوات انرلاهشس دل الس اير ولو موس فويل لض دادس هزتمأو

 لاسم ندم انف ونسرين ملال اوانمع لكن أنسي امزلضنماب دارا ئبل هىا مالكا اعزج |



 0 ثوان يكب ارجو مْ رملوع ربع مالا شال و لاح ىلاسك ناذ ىلامك اوعاف ست لوم نم
 دنر مائل اعل ضذلاب جر موع املوا,يلعل نبل < وذو نوح وتلا ونعلم |روريص سمسم !راملالعزرول لوا ةئيبلا نايبل موك ذم نركب أبكي ذ و اهياوجيف عمت
 ١ لاو ائتشملا لعانل اك لكل ذوخمو مل ةوملاو قت اربحلاو ملووملاو نيشمل ا اهتبم كالا

 ْ هذ الكر لا ناكو زج والا لاك زجل يجرب يزول وع نسوا كذب ع زج اوقب

 - لعريعامافوقملازييتلا نام[ شب ول وسن اوال زيشلاو /وع ىنجلابرزتحالا
 ىف موب اقمملاو لاح ناهد نييك انملاو هوغرأسرءاف تايب | لع زيمركذ ام م لاشم
 ١ لاكي اوكي ا طش مز ال ةركومال و بك ناو اتناك ةردس لوتشكلا ليل ب انلطم ةدملا 0 ليد وزهلاراحاؤ جرم ام درت لل تال ةديقمأل اح نوكمقنسال طاب هم أس ماف وك لاح

 ا (منينوراالاناو طر اراد اهريعو ةّيسو نقل لمح ومد ىو (لَفؤلا الج نم اموئنم
  ةنل مزمل انهو [ويالا دة وره لاح ر حرت هاد دتربس وزهرسح اميل او مسن الأوز
 . امتالنبكب حو عوقولل ىاكا زا اعاجالاص مرمل_ اوم ةتيس ورقل اجو هنسح ااه انلوتزم

 | " لكل انابباجو قوسولادوملو يسر تلو هورنم ينل ا نيبال اسف ذكبملا نايبل ركب
  ولفلتعشل اوهو لول نم ةذوخ ام انئال اءيج أصل ةمزنإ/ر يخيو اذا فننم نوككذ ١ اوت انمص
 فا ذو اناث امممو مثشل ابلانل اربجزموالادوط و ارحاسز اح لوتترلت انئلخإ عا نوكت
 هال ٌةدحاورنع 0 رلوت دال او ىنل اذاعركذ لباسم عل

 مريد هزه اتننن العن ن !وكا ورمل ازيوسن فسم وركز م يبل اكردسم ام موك هب
 :ئضلا :ةصؤملا و انرال قششم حوكت حااهفبل امل اناا اوراسنتسال اور تس ال /
 ةلددرعةرماجو لإ ثالنؤ _كذ و قلشلااب ل ووم هداج حن لحال للعطور قتشس
 لا هز نراكزمىب ابك دير جك ميلوخ مسوق دال | ايام عبس كلو ننشملا
 7 يان افا هضلبهاذمزعز الات زتارجبؤىدانم ارز لوطممازعو مارت هريس أبرم و.

 ةنيدالايل زهد لوشملام وءاثل لهو لءانل مل احزن اذنكم ميتلوح ملوق ضارح ا
 ايل نوكلا حلوم انلل (عقو وانك )م وكل احراتملازمويللا رورو | هسه تاير

 0 لا هزه زنر ماري تأمن اكن ان لا ضع ناك تامل انامل نمو /

 | 2 ”ةطتاشالا ]يتلا عرشبو نام اك داد مراحل ارب جت سداح دنع مواسير ضم
 0 ىلاقلامالا غر اننا تعول هد تيس اوجل | طاب هذ ىسرم اهل ان ل لغو ةدلو رسبت و
 ' . وهلاخلو لماعل اناوغد مارعاق عرمت البل طورشسلا هرهدحا اوطّرشااغاو عرشل ا

 : ومالا ١
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 ىث لجال ف اضم ات فانا ال مم نوعي ! اذ انعم اكاذ | (يجاصو اح اس و زماعملا
 اصول احلاذال ةادوم ةدعاتل اذ صو | ىصمقاضلا ناكاّد ام لشلابثسلاذاراملا

 ملم لاس ا ةرْشظ هيزكو ايلات اضمل انعوزجئ اضملاتاكا ذاودحاو ىنتل نال وعم ظ

 اذ اهدا لاحلا 2 لماعل اوه رض لماعلا نوكيش لاحلا بح اص نافضاضا ارادمز] نم لرءاموا
 نوكنالل احلا نا عرماشلا مولك داذاو قن الاحنا بح اص هلعجإ !ليسال ان ن( نك
 را تول ال ادحو اريملا ما. عع ) الكم انو رحال و ؛ارزبه ةكب د

 فرملار يصوم لاح اسم اجرمارلا 2س زيوت ؤقاسل اخ لوغعمل اول عاندل اب كلل ذل وون كرينعو
 م ملك امم ناالا ٌةروص| ربع اك ناو وهورب نيرمز احدا عم )عاف وهو ضرس

 إل مولكل اف اردت نكن لنائب نزف لماعل لغسل او نعم عافونم راهن و ٍيزاصحو
 كم تعم. عر عاب ةااع6 ا دل

 لاح اش طب ار وو (ئسو مقيَمحرلءاذل ا عونمسم لا بيف اأن هو مولكد ازم مويمم كا
 لاف احلازب اانهلىرجو ىلع اريساو لعب لع هبتاري ملا نالؤمم ؤمتموهو وبس
 قربزنو ايف ديرتي, تمولع معد ا اظفل ملونمملاو (لعاذل اة سه زبي اماه هيب اذ

 هركّؤم ىلازهل د ةنينيب العلف ميل اذ اشملازم (ىئيجتر معد ريد جهلت ا امياقديذ اهو ايل |

 هلو هدا لاك ناك مسا مولكل ارقد و مع ىلا مجارف قر ورجل الما يب اهاو
 لقتل اكن اكرس زر احلا ل زمودصل اخرس ارزع ةزضال !مارل كل تناك اوف كين
 زرط طعضل ايل اوزس ارّةلعات م اعوتحل افنل قيال (ىكل كل نكس اريزمل !زمايل اح (يامجح
 ضال ذال ةنعكزب عرتمرق ولءافلاب تاقططم اذ هوو لازهلو اهاف نكي لذا مايثلا
 لان داب لهن زم ئشسال و هرزعل أمذ ! يزال ثلذو زفصلع)ع اذل اريرقثل مطوام تم (:]
 دشسلوه الطنين اكو [نلطنمملا اولا ئ امل الهانالىرغل ايظنت ضائع

 ظ 58 ااميجابحمرلا ماو انلطنلريتو :بدملا زمن لعذلالدلل ناكد'تيمح
 قحي اكافلطم هلا نبجرس ايف جل /ردسملا ذا عجل 2س ايغلاو عوجرل انمي ميرد مس جاك
 سرمرالد ازلقطنم ةسومو | ةركوم وكول | ظنوا كيحزم ماوث النيك برعم

 ومولد ىاركشل | ماوم ليلغسلاو ريش لل الق الطال ان أيل ةرشجلاف كرعو العاذلا |

 اهطم وكل زفرمع نا مم دل كلاملاتزنج اولا ]يصل زب دق هلك البق امدرمان
 دينراجوحال دا اناث زل اسنتفنآوسىااقلطم ماود غروصة من نالررلاف
 رعط زل اومم ضتاىنع موت ىكذزع عام طعوزجل طر ابل ادا اذ: مية بكألا
 ذا طلاب امليوانل امهرعن ضد نال ال او بكارل اخون املا تينت ايكارلاوبذ



 ماما

 ل اذا! عدن رش اويزنتت اوىثنم | ذا هزه جحا كرا اوي نرملتلا
 2 نيالا ؤ دن اكا ذاريرقند] َرالاف بوصنملا اول اةروبمباو ن ليغ دنمريشس |

 المرانإلو هاعاذا يجاصن اك اذا هنملعتل | «رشو ةينك ىا كود ةيمشل !زمنب
 بكرا خر يكشا اظن اس احتفل ذو ماوف كإ ن(الرشمن ا«ناىاهيلعدادل مو

  مهضسو عامر قلطم عنملاو اًكوئمقمزيبشلا ن اكنامليدرتن عن نإ يش لع
 ىترىل | ف أوال لملرلا اه هريكشةيحيال هحلا ناد ضو ىتسملاو صحم !ب اهريكتتاسوجر
 . مف وماعوابجاوال اباجن وكنا وشتبز يارا اوبجإئ لعشر كشل اذ ادم ا ذا
 يا ذارضاح حولا تا هطو العا ءافخرو | (يجاهيصترزع ات ايزوكرعوت دعب
 ”اضالا نعام مزمور ا كدحرديئجاوح /ى# ةنوئدذم هل ثم نم ةركتل اح اوذ
 ملل الع ةركبل ووملا ضو لإ فرع ام لكنعىال والاف ل والا اولخد او رلوقو
  ةدلبتمل يخل انام اول اذ مى أف هركس هلوانز نلاع مث دىتجلع ا داررؤأد ادب ت ءاح
 - نركلوهرؤعلاو ءارّتم نالل وهبنا نجل نا 2 ىمملاف ايىرتكم منال ماوث
 | فطن يازن وجو زعاذل ارنيجرمل اح ملوك ع ىلسم قكنو | طفزتسال ايلانن |
 انطون اي اوهو ملوث متراضبااًمش اخر وس | اءارإ < ري مويىافرذحم لوم
 انوضم نوكأ افعال نمملاأت او تصول ايرمحم زم زركل قال اكآنحو ,ملوع لعانل اريمال
 امل وبيدانآملا لام اعازه مدنين ا فلسا السان اذاك ما حام عد 1 !رْيمل ازمإل اح

 قتبشيئزلاوهورإ الصد علا كب امو ميلا قعد او كلغلإو ثصوو اذ انم !فلس
 ظ , هصصخخل ةكترن ا ممدلفزمال اح مق وشرح وام ىاانوعتسق دهاشلاو رجل هملاداما

 طيور هر ناو مايا ةنيراطع افطعرج انونم كوم د ىا إل تبي وا وفو /وخ ثصوأ !
 تلاثلاو ,رص لسان وهو ملاذا شمراعل وعم نمل ةركن زنأ حابب نهزمال اح قو شرح
 الا اهدا اةرزعل اهلضنلىزنف + يقي ديب رص ةمطفأل عاضاي روت ميعملاع |
 | عقدت انف دهاشكلاب روج زب ةلعملاءآحلا نطو ىراهننال اء (قس ل ]هالاس
 اضيااه بجاد جد ل اوان كيلا زم اك ماوت مايوتساللامرثنل ةرك حا عجوشيعز ملا اح
 ٠ سيروتس اضداوحو هزني وا مهنرل أب :سوتسملا بجيتمل'(نا حا حت وشم !وث اك ناطر هو
 ١ ديرم اولا وهما طعقلطب هارزمال ارمزاخلا دق يمامرل ! ذأ ةورسوتل |وسس ىبرت
 | هناك ع لاطيان عملا مايد ارث | دييبششل وممال ناي مزتعاو عم | قاتل اذه
 قئعوسو اوت حوش ملابزاجلاوهامئاوّيحلاو ملظملا لعقاطمو نا ان اسريتح

 ا
 لج



 لب انملاحلا وش جال سيل (ىلع ةركل ال اح مدمن !ئيشنل | انيع هزحات نمراحلا
 ثسولاو | مو مىداونأمىنمرل اذ هايوصنم ايجاصن وكل احا اب لاحلاسبنلب ولعل

 اراجناكا دارا انافوزحئنا مز هيلو رييمل زم لاحْؤم و موك حولي لمصر

 ريعارإمل محول م ابل درس او رخاتاوئالا لل او تحرز عرش ريال انرم و ارييع دا

 عقالطال د امو هي ونت اق ل انمار او لطتطسلو نوب نا ذات ءدقتلا
 يا

 لصتلاءرع عدم ملا هر ىزحاب ةرهزمرملخم أب لع طوعا لف د_لعذ وطعم [لعذ ولعل |
 مرعلاو اوس ]جرب ترك ثنملاو هددرمول ]هس [زصنلا | مرعبز اهب اوحر بزعل مدعي يزن لو
 الاكال طاتسا رلملاو مسن ا ازك 4 ليبقزم نيكل د مارون سابق ما لامت تح

 ," تالئخالارداجل عز ايدبمتالو لاو مام لام جات مدلكل اذللف مدلعل از لبقو نخ
 تح مكر دنلا اورزوطاع ععؤوطعم د ذحرم لك داتجاص اعاع وى !يج أصو لاحلا ساع'ريب

 ل انالا هزيم ل لطنال تدلنخال ارياوح طعوس لاهم ايل احرت وكت ثد دلاذخال اى اذ لارج
 لاجيؤزماعل وع بمال ا اريل ا لماعل اوىقنتحال بهز ىاعأل اه دامعا مدحل هلق نأ

 ن العمل سل بال ل احلاو اتبال امس ازجب لد ترفل !مقلاشذل [مارتسالا

 ولو رياروفموسيل املاح اء لهب يكد شحوم وكدينمييل ا دانسالل لاطاختش ارتبالاا
 امهاعزملءل اذ ايجاصول احلا لماول ا لاب ئدرالخال از باوح مدع لع نبسر ممل اال اح

 يدم سداسل ايل !ذ شما ف هل ويغتسا مهام اؤر عض و ماو رلطتسالاوهو دحاو
 كاد زو هدنعب ل صملاذاةزحال ار زنق لسمشنملا ءرشيق ةيسأمدل اناقاىل داهدر

 لها رع يسجزعق أسر ١ مم ايجاصو لماعل اوه اهل أف لماعل (ن( نيلي اول |
 الحاد اذ زيزإدو أيفالاخ بولمل او مزيبتريزش وما نييرعملا اعد هرم ارايرعباو
 اقلمماسانف ةركناحلاودنوكاوحملابهزذ سا مار زمول لذ اريع ما مترا هانم
 مل قم أهسيشوارنفرعأ جا سن وك طارتشال نمهالذ لماعل اوريْيلاتلخد|منال اح اذ |ىج وو
 تاكمشاملالا ,اوث وبان [وهدرجاذل ا ا ين لال انآ رىدلاك رشم | ايجاصإع امرت وجد

 ديارنريعيجتد رك قرم د | ييمدتس وأ يرشبمتال | ويلسولا )سن امووزع ةروشمن ركن وكت
 ؟ررثؤ لاك لاضفدالا ةينؤو ايو 1 طف ليشمل | عرشسو كل امنبال ان الخ !زمكبرياعرا و زفاشابوإ ٠

 للفن احاجعت امض وايل وانك ايزلعنم -نوكن ا يحاص طعراحلا مندي حتما عش ةدهلا
 ,ا م ةوماوبز تضذ | نبع وك ترحم لوط وم عجن زمخ او اوي وأياس فآررماقل اوك
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 ُثحلاو ةريبسم فصو ١ل وزعم ساو ! لع انل ا مساو رمتسل !لمشلالى د يشَس ةفصو |
 0 قملاكنارهافلا ّناذ [درعري ناب رهتك ضر عبي انل |ردردمل اء نمو تشم هس و فرقسم ا
 1| يألا ,لوق (يزيطنالل اون اوي د جبال وهال ماع عل احلا موس جوج نمرك مناع و
 ] انيلع نقال مشل مال دا طوب لا مالربحو امناف:ئكتمول دابس خرممال وحب
 ترن اكاذااهجام طعايردقت مت هلسزيلكسملا ملكا مجامك دبجدت و اون
 ءاجنيكوخع ملل ورم اهي ذاك | ذ لماع عا .يدذق يدرب مالا انك اجاموخع
 واو اورميسالن يل اح 2 لماع تفن لعد !لم اعل !ن اكو ةلصأف تن اكدادي ذ
 . .. هلو تالوطملازعبلطف م لول | ن هطس رحال ا اعزضفم |اهوحاو ْنلُْك
 00 أمل اهكلذزحزرويول يتلا ةر ابعرجج ع هين

 د أشر رتل مداخل ازال نعمت ال دعو طنلا !رمال ريدامتح ا زعفأ ْ
 ' لاجل لمان ارزق و اقرت ورسم العب فن اىزحا أيسيفو ةرحايم اوك ١
 انيكراش أ مالنفن اهركذلعد ايل انمى ا اتعاب ينمول /زلم اهياخؤماعل اوايانرييم 1

 امس امورثرالاوتايسا ! انف خامووحب هين نا اؤ ني ذ مسام كاد د داو
 لوو ايش إس انهو احم رلوتك رعى ايو اريذن وارسم ال اك انلسر ا أمو (يبع ال
 :ميملا يؤ ملع مدلكل امد اى اذ ارنرفصك وع بنك يعيرمسيمل | اغا ؟نعأشملا
 ماقلإ ىف وزر ارزرم زي ام ييما تاب وصنمل ا زيقو وسلا اوت

 يملا اوت لاحلاس إءاؤ يلا ةراّسال ارم املعز احلا ٍطعو امل ومنل اىلعنطعشأا ٠
 يك از/ر شا نكلرل وذ ةزعامل امسا ةدااؤسديمملانالط ازعذ احن ال ايلرك
 .. اوت لكلا ساير )د واشلل عاتي الدم ضرغرةنمحر وك رملامسال | طعررسملا 3 ولط (نوكيح
 وذاتساو امي تدر عبوش لصف ثنلا اف جد احولطساو دخل ىازفدارتسافازلا
 رفعي ما مح رصفنيو اظيعل انمي د |اىن اسوم ا .ماولصتش |ىانومرجا اني] نيل |

 | توكلنا طيروابل اس راوت لج نوكيا لزق اذ ل ملوت 1 ٠
 تلزلازعباها اياد زييمل | تلجاملاز |م هاك م يلع] د ىذا ابنلاوا اوم قاب اك قششم 1

 ' ملأ لطد ماياما ف رب زيا ىاشلانعوع م ارتباغ هوم امو ةروكرماماش اوذلان اتاَغ
 | اريزب بطل الس ذا مايزال :ميتحلالع ةبشل اوم امرل ١ك المل ]هنل !ةرهانلل

 ماد ثوكذ لمع دادصتلا يقبتحل أ يطل ايل ايش ىذلا (نلشمل او عامل | كا ومولعم 0
 1 دحملاؤ ميس | 8تسل مارلا اذ | ةربشلل ل بح ظصد ال م الدنا نراعر هون او العود ا 1

 نمش ظ هللا
 ا ا
 |( ل



 ىف( اياجاحلاز ال وم رزع وسلا! ذاشمال اذا داع مايءال مسرب تمبكت ١
 دعو ريل ناتو ع وذو اسنئردزمي اطلئط اه اهانم امداة لجو ديسلازع
 ديس ئثب اطريرقتل اذإمدقمرم نموه اما:ئيمحلاف ةروكن ل | مضاوم
 لماش دج سار وف اعاد لا ةلضقللاب عنخ رلوع ىثنل اكل ذ نيب زيرتملاو
 لش 2 ان اجى ل مسا !ناكو فش أك الحم اعين ثنذ م داهرتعو هاتفا

 ىىصخو موت لصمل !نييو هند تاماذ ام ع.ارحال !ذامئاوزاخدالا

 كين هذين يب جزم جمطف اوشن تبطورلوتك رلوت قنجالاذهاو ىو

 دل نبدودنسإب اوبن ايمو راشيل اورشدر هداف تريم انهوجو تذرعذ اا
 لوانلاو نمل ظنلزيرتل اح غرلشو مونلا نايعاووجول اب داماو دركشلا|

 ذاطزلا هدير وعؤيبم امدل أف امدل اذ امرل ف ]ريش اك ةارما نا يوما ةركملا

 ل  ةولكافلاابلاو دف كل اتت مقيريئرصال !ذد العال عنمت وكذا امارا

 مايلا “ ئارسائو رام كر دن ذ طش ال دو >رمازهو ننملا يل اكاص انو هارءاج

 ل وم مفزناف نكس (ينال يللي باح اة ىيرتمؤ امان ممحب امبازمزل نال
 تايه اظكل د امارتش !ثالونمرك امالا لاند وكب ند ذاتي كلام ان ا يشل

< 
 ىنملاؤد دل اص ةعرحإ كول ادرعل 2 ملون اعاد ريد ف مدل اك دح
١ 
 اا مدخيلبل وباحولطسم ازيييع نيم ورك, بذل لهل ذوخبو مص لل لزم ثورشع
 ي اويل امادد اب يرمريمم ةطسعل اذاوةدل ارو نرنؤ لف أنوع اماو
 نايم لاذع ضرما لبقف هس لساماو مول ارأب دا ةوو ايزشيع ةدم

 تدسفد برع !ليييشلا عتب كلامزبا نال ضان ال[ضصعزةن ون اوحلاؤ ىلا
 !/نعرؤ د اضتسال ا اعتب وضصرزمو نلاربكون هسفد وسزرمإل | ين هوت
 مكر ارلمز لع ربأس ئمملا ذا يرشلاو .شِرل ا زعيم ان سريع ادرلع أوم

 انهؤزوكتتعل اناال هاا ابؤيالل اعجب رم و كلذ ديب ند كستفنرطسبرلال |
 الكل او ينسخ زل الع نمرمع ان امييين نيم زيوس اذلباب ابل او :تعنص راع
 تي رؤول اير الورك الع ارهريظتدو نال اتاشل ! لعلم ال سالو ذاع
 مساع لريكون ةسنغو انشتسال عرس زمن | شطه رنرس نال اههارب زل مزع
 ةشموإلا اولهم زدوك ةمجنم .ما وت عمرحا مزح !!طويارال ادحا ماق امم |ِع
 دانيا اذ ناكزشم امءاؤبرهو سنع نافرشم امي |قنل املا ةركئ اس موك



 0 تقئنلاجلاز اأنهام اع وازورميس أنءا ئئط ا ركذ محو ارث دلث نم موت
 ل 0 |2 شمال و ترلورك ىلع م60 |ئسم
 1 ًاكتنردزعب اهاموخم لع مولكا امعت مورو ديل نال ومس ن | اقلر
 لاذ :ييالو هيجي افضوو ١ اةرفس لعق ن اك ذ !ايلم أ عوع,دْنست لاحلان ار
 هيسلالثكت در هل وتم زبارجلا لعد امثب | الددتس أم | ريهمل ىلع يبمل اذ
 (| ايزتمزمل ابرق انيعئرل اذ هله دايلخت ام هافطعا ذأ شيئ صلقم دهم
 1 يِمِالمانل او روكأملا هسنيدتوذحت اعو فرس هرم اد هانطع نالويض
 ' لتيطتأسننا واوترالافشس اوس | ابيشو تنوعداامداماو فدذح اًوُه
 سس أضاع دل ذأ ةرورنمال مال ضأ فب وسن ]فيد ملا نع او ةربيرطف ينم
 ' زرع الف انه امزو هبرسال الح لع اذا لؤحد ل اعدوبريزتل !مدعندال
 || تال لاب لامزب العمل ارضع ليد مىمامملا قمم اه دلل امطتقسف

  (الاذارعتسالاةلجنا عوفد 1 ا اس
 ظ متعدوإ والمال ةركوم نوكتل الل تاور وره نمل ام طقمض كادق | د انسب
 1 تارنابلورتد اق حياك انهو ,لعونم امئالذكوجو ؛يزكز بل |

 الجاي احن العر ساتيب ةرايزستيفخي لت ررام اذا هلوتكددشت لاح ا
 ١ يلا ون ازييز هابوعر اهعران اهردلد أت مس وذ ءاطحت اه ذل وزربقلا
 لضمان ال هل تغنال نمل اح ايد عسما دا صحار اه! كوثمنماناعرم |
 00و ك الط سان ع ,قصيرس نحل اناث لام او معإلا
 نتي حولادبعن وج يشيل اوهو ٌرمراشملا ولغجزععبت سم زك ماعاد لاح |
 ايتها وو (زينصتيم سن ارك ذ خاسرة لئلا هرمبؤؤ ىاقل اهبتسل |
 . فهو مضونو عوام كاف ببسن بلح ماو صم ]هانم بدال ازهائم ماب
 درسل |نيريل كلذثا هركذام]ماحو اممقالسعإل اطمن شعت الف دنعصن

 ةرازكوهوزيكزيبل اند |زسقن اذه ولج انزين دحاوركزت زمن ا دال مدخل
 اره و اوثلد اعيرلون طع مولكل ا لشنملا عرب بجااحلاب ياعم
 زريل [اعووتس مضغ أول لل اف عاجل اذه لصطم | لذ امل نأذ نوتس أم
 جوال دانب وخآلا هرم هدرب هركذعثلا| لذه كام "ماين اىشيلرم |ونوككت امجول
 اعجرف الب ورغم يقلا نوعيه نال (ثالإ:سيلوه رخال اي
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 تايمز إلا لرعاغاو مجيد اؤرسالان اع باع راو هلا
 .ًاماطالمتو رمزل اىألل | مجول العال سال | لطزمتس سي ازمتس ااذاذ
 ,ضعب ى وافيبفو | < ازنل حت اما هادع ام نال ن درعل نم هركذ املع مش |
 راقاصراهومددّتد ,! :: ركوي يمل اذ اانه اوكف لامن ارز ىملادتعا
 ناامالجال مانؤستمملالاماؤ حل لال تخمر بطعن شؤ أسر ان خغب اصناناموذ
 قمرا مور أشر اذه دج ترف نولذ رولا اهارقتسم نءاىجلكد ةركووا ةديدحالاح
 يقلك اتاي يمد هلوتت لاي اقلطمل عدلا موي تاغ ادهم هزهاراح
 تمارأ لضتلا لش مام ونعم احلا ضم توك ىلا هلم تيل ةمركولا ماو فلازم ق دلاطالا
 ىنم دالا تأ مب ىرلاال اذ او زم ا الدم ا هربع و ةدجزملل ل ضتاكهر درس - لول

 انلوزافشلاو سلا ومال | هموم احؤ رجر لفت سو جرح !اهرنبنملا
 سيبو اب ارم ال يتسل تس اوح فصلا ان زركيللا نآيبلا ما مل و: دتيسوزعل احيفسسح أم
 كيم (ىء اإل اشو ع دز ردات ايها ةرهاشملا شيول ال احلاوروصلا ٠

 متر ويارا جبنع جزل عدوطمتمل ةعوا| ىويعنل اذاذصل ١اوداراناوإزغاكاعراطسم
 ضو رام ولجو شمل !6ىلاعم انراقم يعج ارجئبامزل امل اقرا رعو رنج اهيزهاط
 كّباتلقا ذا ئيرلاىكرمدب سل ناقد كما فصلا نآبنسص# انمال و اهمال داثلا
 ىرلا نأمزل حابب عائاو لوتملا ل وطفاعا ١ خه نيب ماجلان اذ 1 نفد

 اعذار ىررلاب موال نري اذ :لوشمل ادع ان مز الوه
 راوتر اضا نوادر لاح ضال زله ىماتلاناف مك عننا
 رول از لمع ماد قم مح تالعئل ا ةرابعذ ربداتل رعود ايلا نوبأهرعب
 وفرح اهئسل نرخ مشد امر مضادؤ شالا كيبتلا نال دنس اساوتريدعملا
 ملا رم ملغ رهو عز حملا يكتمل نوتسل اررذ حضرمي اميز ماروم عزو اكل لمد
 :نلرك زل اؤذ او وتلوصوم ست نلجعنا زلملا نوديلوصوملاثذحدينمأع
 ىزلال كالي رس رتش اوي هانمال اسجحولال ارواب مدلل | و رولا وهلشالا هن صو دالتملابدارلا وشل ارق يثرمي اعراس لص ناب
 رشا انيانوتل حللمسأ ارم انانيْنِش ال وامم لكن أذهل اخ كاش اريشأ ل كي
 ,وتريوشللاب نملاوهئلوه كل بانمةيشت .....اوق ىالت نال مارزملاب ىف رول اوهلَسح !ةزميزلا هنجدع ال "نال مم اطل اره لوثمل مسا ني برىسم



 "ريش اناو كان ةدعم يل (زمال نيعالركد اديس ومو | هز اك امازف حاسمل !بتش
 2 يلام رزرأتل نا ازرع طع محد قو دادس مكتب انيجول حاس شريط وبا اطرّسو

 ١ دج ترد ملوث ىلا ءاعول مساك, اهرسوزلعملا احلا ناكساو نزيل ا دك جن شجر
 ١ كتوارسلت ريد اخ نعت روزا لع اووثنال لا شانع 'يرل عم فام
 ١ تمد ارايبتءطع غأبنال اذ تدلك يلع شد لاح اع دارع داكن يطل ا طعاماعمل |
 اتناول احاننم ويحي ولف احم دوج دس اجرنا طع ال دالأ اد تمن طال ذل احل الع
 مردف اناحّرملا لوم ثول ادزكنيزنمت انما ضاملاهجتئيوكو ف اشال ادءانالاو

 تلا طلاوشياك ىتلا درب م مالم ,نعدلضخ مال لوهد انك اهدحل اوكذمملان اع
 هرعاموهوطس و زعةبانكة لمحو سلاعتب اكتن اهام انزال من زار وحاز !نيمتب و وع ريش
 كيا وجزم بيصنح هزبىورمل | طسوو ابن اهل درملا ظرطر حان ع تاكت لمحو اهنال دايما
 | رملوت تيرم اعاوع اطمضرم اع | مز. 0 (مزم]/نمظحا ذنيذ ل !ىيبال دعطسوا |

 رشم اعربال ناب ركل أك اداتتمل اهل وذو اهرتعداد امل زينب ىردي ال نب ةفيتعحل ا اشجلام
 ”نوخلا يركب اذ ملوك ؟صدرعمال دسل وعم اكانوكلا# اهزيْغرصفازلو ملوق اهونعوا
 برك يرينا تجوز اوعي طل مشوه زل طردت لح ز عسسل يربح اذه كي وش وعما« تلت اذ
 "تيدا اريجون رمت كامرريع م لئاثل ا لوقذ اىرول ١ارسمل بح( صوه ىنلارثمل ائوعمزمول
 و تيغيوضتزان ىلا ةئايزسفي لامي ابو ىو وع نوفا فك اجل اةلاسنزكل اد
 ْ "نسر ة دست: تيا رز ىارو لوط فمرفعي_.طساعرو مدعاع ل ضف مم قلن [/ ويم ننس

 يمن ألاداولاهررسلل ثم قد عننا نر ولك ل هذه هاوي لاه :بل فم زعتر كو م ل لسفر
 قول ازهتم اسمو اهاهفالح لوك لوفملا ىتليليل ئجز يسال لج شيل (يزيموتردمل

 . اتاب لاتعد ةلاؤاعاذا دوك ملوح هداؤاؤتللورغ ا مج قسشل يئس نول ارى
 | قلل د 0 كا اوم ا ا ا و اس وح

 رهو لهو إلا وجر ويدل هارود فانالا ةاَوع لود طلارةكلهذ رض هذعودازإ |
 لنور دوزملا طوعا ضو زإ ]يقود احلل طش عطل او تامل تشك ذا قرم | يال | يرغ
 وفا هم( اوئلء نسل ارمي ليلا كنا دري ولدت الالزإل ان رطل اذرو لسا ناسيتلع
 | ةحيرم ود ريتا راح ايف زلاتحنؤ ءاننلسن يي ننستكول و ددسلا يكل عمير منلا
 | هيام اف اري لا غمال ى ينال اددعإول ا تراصل انو د ان لون مول ميس مالا املا

 ةرمأ ١ 1- هم“ رق ا 5 غفل كل 1. سوسو :
 دادس وما كاز مولر ءرقب /وت ناز امنا عمم ا المل انوكرجو عيركزيو مالكم
 ظ 1 ارينا ملم غد رالي وحول رن !نعملا مالكزم كا ذ لوؤلا طرح زبره



 ا

 ١

15 
 -. هزل جاو بابو ثعيعإز يسكن ا لعد راع اوسع سزجوهدو صان ماوس
 تال وداد ازربي تاكؤ هندي اطيل اطابسانا بو ايتو مج امابساوهو ال | ريل و
 ا الزتلاو زل اؤدلاخ لف امؤك دبل قش تن امال دباب ابساؤ: مل وت ىكذم بسلا
 امم درسا اءيكةسافس اهل اطايما اناعق ليقول هابل غم لعلاّش علل دبل اذ اموت طقس
 بيف مؤنس ةياهترهلو يؤحإلا يلع عرجش لوقا و ىقنن العن لولا هيو سجال دلال ارباع

 سم .اماج وصدر قع مدري ا هن وكم ارازطنم اهلا رتاوخاو يطع ايل ذاو د ايتخالا *[ونملا مرير ضيزصد كل دان ركركوهول يلف عج مماولصتم ناكاذلا مل وع نيو
 يااهل صند ازياوحرمرجو امدك فال اد صال ايهرلامقدا كل دالعرم اتا مكر هل هرعت رع ملوي
 لطي ر مري امدص مهبل كافل اهرب فيس قل ادادعال ازماهويافن مهمل اتمزلا
 الإ ة وويل ازييم ,ىهلاويتت حز اوحر يتوق إس ىدل انهوسل اما د ئعانهو عفن ازم سدت
 لف اذارنا عع أ( حلكرهاطهو ممارحلا حجج رييسل اهكرب مو عماجملاو نموا اذه زد ل اسنالا نم

 ةدابز بوجوب اول اة أشنال ساب ف لوطل | كبت ال دعنم عيد اهزيسمو تعا يس الل |[ نيب
 «ازنال ىنملا ذئكل متل اذ انا هر اهلا نرجصو ملوح دره اوف اك لوعنأ مست اليل زيي آو نم
 اوهسانه يس لو نر! تّرجاذا اك ملوث لفقتالفئاذز كج هدعالزغم أمال موك بجحاو
 انف وبما نا نال, ساناطعلبل سولو و وح نيا مرمو لانال انعم ا مالمش قبال /ةديبت
 ةيرلا يجلد المرعي ل اونجال كل مسالا توكيل وحلا وطاشملاو طرح ري اخشسال د
 تلم مولغوتبرتش ا رعرد كوم ةدلذمال اوئرحلا, ناوجيأ أب شيسا مهس ل فغو ايل زف انشأ

 مس ثكملا د ما. نتسلاوهد ئدرح ا ناممزءئئمحإ رضئمل ايس اع ا نوكسل العانبك | و مأ
 ماي بملاو بيمل اياب منذ امرتمدقو نيل ئورح نيافل !نوك, طم نال م قرم اذ دحام اسو رجل ا
 ٠ اذسالا هل يبلى د حالف حا ينسسالإذ كلذ د ساو ا ناك : مي ا | مي ب ءروستلا ! مول و
 ن اكمام اهمايال دز تاما عابحالاو اوت برج وا ملكت ) مال نا جيوويكتلا
 ةيعناتزفيد ملوث - احمد مولاكاوشسالا هزيوزم هزيعو ئفملاو داذ اذ د عيبا دمع
 . ”(يتسالارعن ىلا رلبايؤصا مرا نشل صن اوما ريم اغتسل اي والا ياورانالا نب اهركق صدا
 أهو م اوتسال نيب رمنلا ان ال ثلا لب لوركا د ذالا اكناو اعبجو | درطم نوكم دودج زيي ور مض

 تكل عسجإلا عاتحتيم |ينسسالا نارام نيلجرمل لعمال ف |حلج مكنت امر يعط لا( لع تلال ب ختمال اذارس اجلا تدرب هذي صاع بال الكل ننال وؤسل طعنا يل رول :ياهتسالاذ ارتازلا قدرا والا هزيم ونزل (ييزصتسالدتسلاؤذياإه 0



 ٠ ما م مونحلانامنأ املا (نلطم ىف رزوجيو بياعال انماء صوتسح لعن وكنا( اوح هو الاز

 4 هسا را ةقوغملا بويا .ن ناناركلماس ادع و اتساع
 ناكر لهذي طل روسلا 3 اهزيمزضداذ ا (نشس ال رثسألا ما ام ايهنسالا : زيد ةشنال ةرحلا ل ديلان ا

 قو نول أ طال هرج وجر تجأ تسال الغالبي وز ذه اذامويجلاب )بشلل جار
 . ا ميزان هما جالا وتس ع هيمو ماهنسولا كف قزلا هسا ف ةرملاة رولا نهر زن
 ”الزفيا يطول و «رثالا فرخ ك ضافي الربع د ٠ اهيلوسل و ان اوجرصنشدو «غنو وصفلاو ةوا فزع
 1مررلك ءاؤسالا ازهأتو ٠ هاوتسمالااهروبىر لرد ءايتاهرماملاذانت الد هريزلاراسؤالب لعن طع

 ... (ميئتلاو ماساوومداسلاول تلاد والا محد المجرم تيزل ع ويطول ا وئنمل ا نرتمارت هرخمل طرح الا و

 وانو جنرال انيادعربالا مزين اسنو نيولشملا مشل نهرا يا وينسى اسمن علوحت د .ماوق هادذلسا
 3 اوانياورللذ رس انوبكترماصاغاوانوبع نكن ىفنل ل احابزمإلا ةررقم لاحانئا لع زبال اذ اهويع يبول سلا

 ١ ندا ةظو كنتي نكون انوا انذحرع ل نزل دب نك امص يجد
 ١ تش ةراجلاباجرملو لمعلا | ِئ رجانلار مالا ذم ؤ مل م 0 اىولزأب دمدراحلاطاتسأب

 0 7 رسما زين ارق وشارملاو ىلا حاقد رمل ئتسل اروح اء فمن ويملأ لق باو
 5 ةلاسرينب غلو د لولا هزه ع جرزعال نا عيرصم لالش اريسو الصد ارعوا مو الشمل اذن
 -قرفح امن مدارلاوتلهتساروتو ر[نإلا الاوان: ئواطمإل امكان الا لاما وك تل انناول عرعر ان هر

 ا انالاربب,سس اي وكويرس ايا والديديذ حوكو بزي وسحر ضد امن نزوح زص نال العماري ذ

 ٠ ركوبز لاعب ع رح زجل ادعو انعدام اصلا مل هع دين وك اعطاك كمل ةاؤطون ه١
 5 | ملا ردأ محزم نماناق ليما اليمحاسروق انهاع هرب تظن ان معلا يذ لام

 ش رمل احاوننبل م :لومتس ا دماو مش نحت اهييانإ طفت اال زمابزغجوعح الة محير اسمك

 0 احتبعاتميزؤناذا ةكنلا فصال 7 /جردرصم

 آل اويبلاب انبرضاووس كل شغل رم لعلا دل تمس! ما ريالا يم اى دضونالل طنطا
 ب لعن اماؤانلاورما ةخى و كر روش ]اهلوال اهلك اماما فضا داك لوم درب تدون

 عضل معلا اع اسرع مزارعي اقماع ال ارككزم لاحدائمل للعدل لومار تساوت
 5 امم نع 40 واب مان صملا ونش ناد نأجوإ انهو ارك هل ويعم ارك 2 !لعسزرلل

 ١ تلدازاح ئسملا ف نئيلعاذأم وعل ايت 2 ايياعج يعيش عاش تم بإب نكرم وسم تسر !دلاحلاب

 ظ 50-0 ناعما جاز جنوك ام كنالا:درانماوع ملوح نيترملشم!"ءواضاشما انجي

 لج لاثلاذ يروتظ ورمز ال انمال اك مزال يار ذذإ تلا رك ذل سلا الطن الا
 ع :

 ا



 .اماوعواسرلو ومدرع ل هردوباىتت| للا فصل [ىئرسركو ءانالا :1لأ لام ؤضيل او لعند ع
 اسر اع حرويمل اوقاف خزارهاط بسل ازيتىركدامدوكو ةلم اهلا يدواحرم لابو يتلا

 مساازيعج هنت الخل اذ اك ناكها كرا ذرمتو اجر اقري نواح و أسم ادور نب حتيشل وع ني
 تلد درلارعالو طل ازعزوضلاذاهنبر عقم انو مدال أممةرييطلا ناك نال ريف رسددهح ونجل دس
 القال ابوها مرل يؤ ماللا داع تاو رعد ايببصد|ةءلسأوا العرب دارملا نون ازقت# امل |

 انزال اميه سسانل اوريزانلا َءلفك لاك ىوككذ أ ةركوملالاحلان مليعت اىللابو كش ادتسملا
 ريملاكادذدملاعرفكذلبو ءاذى اا فلارج اموربحلا كانهر دق نال م احل انال ماضدا العاما ملوت د

 اما و اما هان حزيتبو ةنيدم هد لعلاحؤ ناس اكزي اممدربح لأ تير زدناو ةركوم افرح ا
 كزاولزنلاحالوسو وسماه نلسراو لق وع لوم هل مءالذ داما عرذأفداراعو ذونم الع
 ملا لجن يمل اما ملوم ىتمملاو طفلا | اعف اول ئسراتم (لسراوهواهأأمل ةدكرم
 واح و|صتخ او مادي نربدرم زم مأيوكطتفدأ نسال الج | ىلا د تيجي رهو مالكل | د امزع دوج ام اوه

 للا لسملار انؤىاجلا|وقزمل اان هووكم ا[ رصم نجلا عل كرلا عمرباوه عى وهلا داحماوس جلا زناج
 2 مهالعدرسا غاتبلا لش سوأ هلعاؤلا دارين املا ماجي نال لونمملاواع فم ا! فاشل ا اهروصم
 فان ول موسقانولادشنؤد اروجرب در ثلمارعرب زعبرزمؤ لاش ندووملا دال لوضللاوا لوف ا هتحامإ
 لوم ماوه كويل ع سبلا وى ولازم عز ىابذالا نال ل اء و هلسو ملوش لمأنف
 ةركوبل احن |طستمل أب اعطت لص ناكل ا حاص ل اةاكأ. لم اعزب مل كله ةلبكا شا اكولذ ا اهس |
 ويل الل جلح ا زيليهذ واربرعان قزم وكال !لمتحال لومار اذ ايبرعأن ارق لن راوفوطعو رس لعام

 رحاشر داو اردماجونعدا ناشمس ونعم ةبلرمتناكول ا نكوريوغل ودل د ان ارغ لجو ةدك# لاح ا انوك
 اني انحروجا نوكذ اكداد ئباطتشساو أايجاورف لح توكيت كدر وكن عت لمطل انال طفلا اع[
 لاح اررتملا م.اتيولو لول ةركو م2 نكت ال لاحلا نال' ينس جكتجو نازس ال اددح | نونا
 تاؤئسالانعؤيشال بال | لهاعل او َنْنْسَمِسال | رد أن (طاحا ةركوملارءافوطعل جادين لمحرك 1

 الو ةوبال لت وهو ةتفوطملا ةلحب ا هزه مس كو اريز ترزمل زمزم احافوطش مل وت
 مالاصعحزء(ينعد ةرملا يدى امحاهريززت راو 204 ولد اد وطع الا توكنديلبال اثاناهَزُممت

 -ه ونون اننفتخترا لن اب وانس وعل اانريرمالا تفتح ازمه :انييد لعن مو نقم نم
 ةرعاوإ ني قحارنؤقملاذ ناز اكن اذاد اويعطر تبل لاكن الو امري وذ لحم هافوطمع ثان انش اوأ نين لع |.
 انعدم -لذ نان وعمملا ايزبم هرججو لعافدل ا ينبمأن يعجن ملول شاملا ماجا ممل اراشلاو
 ْ ةّربالئانلشال حلة نوصل ةركومادينوكم جولف ض دزه الومسل او لاح ام ناررزشلا نه



2 
 ا

0 

 ٠ ارو اهتسلا كلوحايدراتل زف اذن افوطعيبالا تو انلسا ا طل لاو داع امزل 5
 ظوبرلا ادن! لاسل تيب روعه # هراد نان لف هلشم و اوت اكومناك لل نلذ هاش ام د أف نسم
 ' ااؤعاتيسالا ةلحلا ثزممل ةركوعلاح جاذاذ هرعم 2 سهاشملاو ناهيزم ىلنالاب.ةريب لهد هرع ةراز فوت
 . دل ةري' نمور اهسالاجو طع( اسس الهو اقرمم لع أفسس و أيل ىوريو صاف عب انايويراد با
 ظ : ماى انوذ ىدانم ا وانتللوا هيببشل | دري ابو عرج ولرزبملا نييزمرمعم ىلشنل ايو ةرارب ماهزه

 ظ يلو داتت نايانلا لعروهالا هني ل اسال اال ا ىدانيال اك مارس انار لو ال ىلع دربو يا ارا

 لن لساايالاملكءاعدواادرجج يال اى اسكت ”ةازمكرما ريل هاذا الا انبل اقرحس ذي
 يملا ضيالولاةكيحؤسملاو مهفاوو وتب با ةعوشمو هلا. لوقؤ موللاووضونل افك( مز
 شاور وما ةدعز نم مام رلوم لون سع أ ثرط اهنعويتملا ةزعنا اها قدك ومن اكل ذك
 لاول نولي جر انراضاو نودربملا هزاج ١ اماماو نيم شع انئاوهو رمال ارش

 ظ 000
 ١ ملأ اىف اًرمدو وزو كا عيش | مردر انا ميلوعتهو ادودزل | مرير ان اق لطم وفم أما
 | ولاول زيولردم هأثو :ءاننل | مترلود اساوال احراصف منت هل تغنرتت يلعو

 لطول ١ن]د رسمنا نيد دوبل ا تايد ارجو مشق ليداذل لوا ةركوملاح انْ ايابوااتطم ٠
 للا ييربجإ قدال كيلتشلاو لود 0لالوتسالا لع اهرتش اوزنل اذ لزهرتب
 ةدبرلا عراه وعمل بألا بش مدلل كد زيا مل «ملزت عع دزيبلاو
 قييحسو حلالا نحر !ةقصدلل يهد ةدورمأ مالل يرش وئازل اذيخبال ل او لطنحال ميم

 ١ و ةييزلننو اماترسلا ووك دا داءاانسدا نمسا حبان انو
 ولاة نار هماخو ركذ ل: هسهتس لت واظنح نةراشرل اساور ينشب
عدارهمال ال لعانلا ساو ر معمر نعم[ تمم م مايل لعادل |مساؤ لص

 ! ا ماو



 دق ماظم ا راينا ماعم ال [هاوه جرس اال الهال هيو حالاوىمبسلاو لمعت مول
 ىاافلطم روم ل خ مورمل | يي نال ريداقملا ل صاوه ولكل لسن الا معتنرمال
 هففزتشااهخ هدد ح واملس | اكرم ليشمل اف مضاود "وم اًوباجوا ناك افمس
 لوسيا هاظ ئونتنيرمامت مامدزحاذإىا لا هحد زي ازيك كلو لوم زيتلاوراح ا
 لد اهييرالطرج مك ديجلو بعتناخئا ا درعدزملاذاكأ لالا ماع هيبئشيةيؤمو
 مال كلوازييت وهز هس اجر ابلال مزل زيه فيتم اولق زهد دعو ط يلا رهط
 ىتتق جل لعوربو طسّمل اوان كعمل ةزييعل اوهدرمل !نال هش ل اول .١ (نإل عند
 بجإ نلاوتداملاو اين أمر شمل اورو ازيسكن ا عم هرم لا (قلطمورمل انفاضا عننتم ١
 هرحا(ذى يأ ني هرج و ماود شنوم يلا قذاطا ءانمال اذاضمدا مأوم 'ضاضال ارح ا
 ينل مملازم عا اضن اطل لضرت كازا يمت |ّسذ اهانمسف نلتخاو ل
 ليو ناشترال أ ؤ لأ طيعتلومل يرزعو ةرد ار ايبولشل اداقددلج | لعتولفن |
 (اةرباهنمسأي ةنوا نابكرل تماما تو اطيطْخحلالاةأيفد ينم ومع رو ع طا وضاع
 , 1 فلا نءأ تبول وحد: يوهم ناله اظوهدوتبحلا ادا أدع[ ساحل اف عقول انو
 د ارح ىف محمل [و هج:وكيال ذى اودع زرمملا نايا توا ذل | ماود تاحيالاودامال ىذا
 هيجي ناأ أم اينهو ةيابل مو حمس او نوساعالاز وال دسلات يكل [لقاملع

 يدم و ا نرجو نسال ايام امل رواد مار الاي
 اك . ًاهوبأس ىشحمس |
 ماوج نش تسلا ىعمل از ل شم زيرملا نال نعوذ الجمر وكدمل |لظشللال يشل لوم
 ٌمودلاؤعلل اللة أك وهم ماوذ ابن دز درحر بذل الدبس ثمل المج وشل !(يهئشصو
 نمل طنرجزم عزك اع يل نال ىىار دلل راجتعل تسلا وحكي البجا اكتر
 راهجرزعت يصحو انلخاذاو عنز زمالارطغنم ام مزيت ىدلاو زم وعد
 سلا اري وكر ل اوهلاتنن هول فذلل اماسع امرماودح د كيز نملو لع

 أعلي لقنلاو عملا لءاشس بر وكرملا لونغ كرا نيالا يس ةانكاناخلا ٠"
 ادلزاو ملون ١ نهم لحوم جرحا ملشعلا عرتوللل عز الشئ لد ملت اكتب ٠9

 اليل كوتا.« رع ىلا مؤذ ناتالي
 فق لبجو انج عل !لسمتل ىف هرل ا وز !كيزل :ك/امئردبل اكأ دب ع رص امك مونعملا

 0 ريش ال وحل او شمر /2ررك دز عرو اس ومو لعاه دعباس لح
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 ١" كومو اروكز بزعاريطشوا انيَصَع عزم اوهل اما ريد لغلق واَدَسَع فما 7
 . لد الج لاذ(! لع درب انه له تلاد ةدباقلا طيش اهانسؤ امداالا ظ

 - طردحال زر ة وثق اذه نال اللد دعاوركيؤعل ادابنعأب يشل ارو كيال زنا
 رك لاذإل ار فنعبال قلطمل ا ليمرهح روض نا درب مث دفلل ارروتوا لوعؤو ادا
 ٠ ل از .ال اديب هركذن (قئتسملا جارح ان دارل نال ع او فيش !ورعاؤدا عييج

 مل 0 ا ا قو أهتم وح د
 0 اتاييلومل زم ءادنتت الاا جوكيال نا مرطب نإ رع هدرمو او ىلع أشمل هرسرتانك ضم أشيل |

 نانا دموطتسمل كح راني و نسما .كحن | يبيالرل وحد درب طنانرأيب نالومكملابو
 رف عبزجل ا نو وكمل انعرل او بحي ا ا نياوعصتر كح ط اهنجد حلا مولشس بع نوب

 ٠ ىبل كح /انل ال دو تسم ار عامل ع.زع لمت اهياوحادحا وال ادعرلوفد
 ١ ضيؤتحاىزلا ةبدأنل !لوئمحلي سبيشل | وتوظن و هد بج احل ايا رطمسا ازل و دحام 1
  ةركتنعوتتلا تاكولذ هابيل قل أ افوحرعسي لوباجي اف ةركن ثمل اناكاع ب 1

 ”قعاو معا ١ قاكز اح رومات تمضخ و ليبزمال وا العرال ادح ا احا مؤؤنز 1
 الش ةيجرأحلا ئعملا از, ترن هوس اف أنل الا نا لع سس ىكمل ابو تانش ا ؛ؤمل اوم ةقتتسالا نك

 له عرباد عرحارذدرألا موملا نيب جرأخلا ةبشلا عمد طبّرال ا قمل أ ىن اجل وادم
 ثودع ورد ريب ظمساو ال ركال نبل اردزئ مدع نليص ىراخلا تول اوهىذلا
 مشَرَلا قومل اوه لول رم نافل حنا ىف يا ازأب ةعونمومأ. ما الكل ا اما يداخلا
 مالازعزعرب  عزلرذ و ئعذل | اد ئعذلا مونل انين ةنيبهذل (تيسسلا اان و
 يالا مترين وجع هدا مرسل | كحلانح اذعاركنتسلل ناوع ذم ا الد ءانوعنلا ١
 ظ ىرسال يشل العذل الدلا مدعوم زيْلصال ا ةاربلا مكن نوكأ اس بو مدعز بأس ار

 2 ةئهاظنلاا الالرب أيش تيثبال ةئبس ال | طويل ل شمؤ م توبا !وعاظنسل ال الد -
 "تيه هلا نمناعالا اء صعتيحريحؤملا ءلكئأك ةداشالا [ويطد ثمعل ايوب. ١
 اه اوسوا هوغو اللاب نا6؛؟وسى اوه ثيحزم ووو ئنتم اء ا اوذ عيشلا 1

 0 ل الد قيلاط رطب ح ةرشبل ان اخرسوا ماج (مطقس |وامتمالاا, نتحمل ٠ ١

 حافل اناللحة يبل انه عوورم تشارك ةبسانم لربع ذيول اك ذوهد !زفنتسال
 ظ 0 : قع زلعتطع# ىداناو ملوف قتتسملا ماشا ءافيتسالو كد كل تابوسضنل و

 ظ ا الاب ةررت الا هر اط اذ د قاس اررسم وهكذا | عائل ماو رلوت ]واح
 ا ' ش
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 0 ظ
 ا !راعر وأن عانيت تسل ل عت اوشنلا زمعسل ازول اشتسال |
 <“ الافاريزالا عل اءأج انلق اذ اانا لسا يبجي ريسل للا ىكل لونمل | مس|ونمب
 ظن عوج ا دال ادد زوكذمل ايزي ظشلرباعو عرج ارب زيلع ودي حاحا طع قلاب
 وس اكل ع تلبجت عيبشتنو تار اعلا تدلئحا تاءابتعالا هثدمو ايدل دالا

 ريلعنءامعامو عينج فدو عال امهتن هوا ةقيقح ملود ىاعل مبسم ال

 لشلاى اق عازال اناكةثيمحول دنا اهي د :ئاوا زاوح اى هذ ناكل زا
 نيلاحلا م رباوج لع ءانب عءاضال امم ةيلاحلا طعن إب وها ىاو تجد ا مطتفنملا ام اكحوا
 حوا قيفح اهيا او زفنل او ةقلامملا تلرغمملا لع ئاب وشم اما خا لاورنملا
 ركنات ددشل [ةتوضالاو عباحالاب قاتسورعتسسزم ماوع "رفصلا مضي اناريوبم
 , انيمالا ءاكحاوم كح انه دلع الفل او ل اى أك اكورمسو | ماثلا ,انئتمال اى اكزوكزم

 ع.اذنال |موصنس مال او رروتم م وكناهطرشم لوس نا خي ننزل مول ١
 ةّميمح أاتنتسالزرا سرت شارت عولتلا حاف /ل شمل :نسحوهو ماو
 لاما قرح ءانتتمال | طئمل اماو ادددتسلالا عصرارملاوطفنملا زامل صلح

 انهزيض مطفنملا ةيز اهيا شتسالا ند نا زعيشن ادار ادم عازنولإب نيل إو
 يكن تسال اتاوداو ما عر كاوا عاق لا مصخف اللا زك توك ظ

 انما ورحم وتب املا صم ا لاقاكه يلع درب كل يسال و للحوم ولف جالا | طع ١
 ولسمو ترن نمي ايتن امذاح اهيليعامرشم كد أ مؤتعب ةارتلاتل
 قضوعلا (ندلخ وطب أ نمو فسسيل ارهاب رلءلاكرع امش ١ و اود ماتم هل امل أش تاو
 مايد خا راهرم امال يميل ضمد وربط وكل ندلخ |مرسال هاو يمس |لصعب وني هانم او
 ”ةقدعا راح اكد ايزل اؤعمب ناكر اخر (لطا عاج ا هرمبأم ن اكامل ذابديل ف ماشه نجوم
 :ايرامز قا دادس دارزتارخ تلكم هبؤاينإلا ل بانلالوو مويررشس اعبر اوأنتنملتمل نب
 ترافل ذ رو لازم اويلوهو ماعم ريخوهاع عز اعل انهو داز ئكلريخاداوح دركي ال
 امانا درسسد وكن [ددتسال ابن امناملا عسر ب اللا لول مآ انلطمم انور روش نيكو اذ
 بغار اين! بجو لضدونيال لرش عتسبكرلا نضع هالو را ود الوسم يشل
 امك نان يور زعارعر ءاود يكل طدلخوهو دع هلاض يجاوضطسلا نيل زوما طرشلا
 كاد ادن ضرحإ ا سر وبل ارمكار كسه ذر اجرى ناملا برج ادنعع !اشاحو أود مطل |(ين
 ثيل ماجلانىلا نول ا ايالس هزيم هام ةزربا [! دال اناكذ او أوت اهاوزخ اهنايلاَنينفركل ا مىجو



 رثكادرجلثال !قئتسلاورلوو يصوه | انئلسدلل ن4 ذ امن م حلك وليله الا منه اور ”هارك ('يلع عزو نايجولا اهاكح نعل غرحوللا ءاسار ءنأ انيواذ وكالا نا كسلا

 ١ 00 رلؤت ىراهنالاماهنتسال ووعد اوهو هسا ءىث تايوصتملاو مولكلا

 تبر هويتنا عند كلام نبا بهز موه ميال اذع أبيب اوت أتديتسل ساد ذولا امه ناكول نم د انيس اخر حاول عمدا كزهدلوال العذنصال اترجاذ اني مال |مونل | اق فعالا
 ًاهركذ لاوق اتعب هاي !اباوم دى ران !نعسأت ازيل !ثرحل] اك شتس منع هني ان آلا ناو باع علل نال لني مام زماعا اد مل 'لصخ وانامال ا نيل عوقمال اناومش | نامسمجد هدريملاو
 ١ والقال همس ل ةييكرب بخل جرا ينل اعاكشبس لق ؤان لي ال ادماويشفوغ وذ رشا
 نير ئمويط نعت .ول | ردي نم ازيوكي مص و يرسم ناس وحن امنا /لاشاالكق خراب

 لغو كيونو امل انا ليتوافص ا هدرسب اموال ازيقد اناحيل انعرس | ظنا طعن مار # رمل دشتسال
 (يلاز طع نال اهنال ناكذ ضارعال انيرملاجال نع نام طع رفسمل يهد إموبشد بابا ١
 يقلل ناندلرإب اني دالا ةعاشلا لل ذك اورنب لوا عططزيوح ادت لذي هرزملا يتيح لاح تسل أك
 لتجد هاطلا كل | رس جمتكال !ناكذ او لج ليج ئ دلل ثوكبو عطشنس أش ةسالاذوإحال اطعو
 ءاو”لشملان اشازهر ميلا ينملا محلا نسل ابموينملا يحلو مرام نبال اذعاجم ا وسرت نال
 _ شايرش درر زل لود ىاثلا نلا مرمي و بلاد اذاكوجزسل دب ماو تاعال او زاكاشلا ليما 2نت
 ”اءانتماللبةيزاسملانيرمزن عدنعال نال ةوكل ادنسوشتملاو ملوك قئسيعززموجوم وهال بنوتك
 هةر ملط اعتس6رلان ماب فش مزج رموعاو الص ال تاع اهرمب أمنا ىزيطامل !الزل زرع عد

 افامرمال اوزيل رشات ملام! ملا باجاو نطمل اندرح ناس نا ذ نال رزنلا (اتامرنم
 عيابتسرب وال اكون احزن الو العدريدعؤفتسلادبجرم رتل !ناكزاب ملوش ديزي ولا دا
 سوس هنلاو لبا هجرت دانه هوني ينل ضوننك اتسم دوك ى لأب لضرليسن وسل اذ يوم بحزم
 نسر !اومأت ليتك لوي اكل يمرطكا اني قب اهتلل اورمش يكن | نييشولل ! واشتمل نغني موك رمد دمر فعن

 ناكانايايتالازاليفملا 2 زي نعابجح اتم اكن اذ ستش اذ اكلم قنتملالعخرارتسوفطي درك, وا
 اير اله مسصتنتد اذ انج زيوماىرببل اوك ذ هتف د ومالا ]ولج ئاغند [ وه د لك اتت نم
 واولا نم رس .ةولعبحلا نامت جزمال اميل وف ثنم نال ا ناك ذو انهن اع اميرتي عقدورجلاال ا بشح |
 قلبساك نزال اهواخ لوم نر ضملالربإ د تطخكذلان اغلا الازم ابل العا سيال
 . ال ان او ةريدجلا]ل نول رزخاع ! يل ظطلا اطدوتبل ارش اداد ماوث مقلشي ام ات اس
 لود لاوس الحل وحراج نان للسان (:ةرحلا طعلاوبال (نمركذامصبجربؤالوزفرس جو ريال

 ل 0



 رو طبع ويال سر ذع اوم كو نبا طعادمسا عحول مع ر [بتعاو ةعادم أل وحرب لان خا
 رش انه اعارحان ارحا طل وخرل الر جوت مدع نآبسد تابئال او قس اوني هوح | اعال لوح 4

| ءارّيدال اوه ائا الملا اعزحارل انطق مسا ازعال ايس عمال ئ لوب
 كنعارلاذ لماعلا وهىارإ 

 نيتدي ننال اونمدالعسالد يان ايما ةرتذسم اريل زمؤرب دحانانذملاومااراوت ةياع ري
 أر اناقسبال اميلعالا) ؤوب ن ايحواع ندب ز.ددخاع ب جوشز ميال دن اكن اهزوالاز اتلاف

 لول دبل ال عيوتمسعل نلالاثلاو ءايثسوةبلعانلا عقر عضومؤ من ولدحائذل دبل !لععطرم

 ثيم لا له الات ىنمرل اد يم اك طكذل الرس ىا :يليبل الع ءرود ىسيلا ميرنج الجفا صرب نال ام

 ممابالا ل اتيط ابر نهن لني وت ايدل (ولي زيف و دوجويرزعطلطل ا دل نال لطم لتتم

 كيلاني احلا + رح والان وكمال نال دل امتسا توك نكذ اال الامس لدب للرب - نر ازبهر

 معين لسنا ال نري مبا لدي معقم ماوي ءايشم تلا رككزيعرظناللالاو
 تن نلاتلزلضومالاعمل ضرهالا زين ناناثل انرعه وب رانا اهدج مال الا قرد

 بقنا كمرتسالا ل عم قنملا ناو ؤملل اناببمشنا عبارلازهنانعرصأنرعيشت كلذ هيمان ما|

 7 كنا: رلود ويس يالا هيد نورززج ماس لل منول مود عوسأس قربمدلكل |

 تل اذردقودد حلا كرش عسا [قدووستم انتي طار أم, مؤ تسل نجع

 طيس ولا دج, مارعاظومحا رطتح بوت زم ناك لوس مام نم نت أمم نك

 برغل اسالار الاوت نإلاو تنم جبري اتسم لاك ناس ارت مناي زيتتاج .٠
 املس ناب لوبملا لح مسن أ مليك جانا العجول نجري ريوس نك ططتي) 1

 ووكيل ادازل يالربع نال املا زهد ناموع عطامبلا اعيماعلا
صاعلبح نيد مجنمال ادم ا ولامع أعال اع

 1 2 رو جدر ررفيفح لع ا

 6 لن رتعل اوطو زلال اهتسالق ذحزم رهو ل زمول ار اوسواعرسا عورتا

 ماس أنه ر وهال جتنا وصوم ونوره |رجرررم كلن قبلا مولا
 حلا نعامسخ وز ادروولو جنم كل ا رسنإ ماع مول أ ال ل اميالا منالىجتسسمل اع

 ىو + رطل | طن تاارموق وهل مح ممالرماحر زمال اموال انيال م الثا ذي

 اعلؤيال انهارتسوأ يس ا »ل ]كرجل ريشا مسائا هس اال اول الل اتلوتو ل اتمشمام
 يل .كلرولا ]خر الحال رص موملز دبل ام لريال اماعل ةليرضحاماضياركز
 كرفذأك(ورلزجبالالا ؟لودذسأ مما ايه دح [نيوجو نملكشم تلفن راعل ادن الل نالزبتف
 هلال مسان ا ةلعل اليقو ةرك انهو مثماض عابتالانالاتو انلعمن ندد لسعاإل ا ائمرباوص



 تارك وريردلا اقام يزل عيد فيل بشن ذيال ءانل او تل
 ناكول لفن سال العوج اسمو قو دومثبكز اموال نب ناصد كال زك مل كرمال ار لال
 انذنلا امئعإمول لحن |مأيتعاب انصر اربال اذ ضي أر هال املا الو ل أسال رجب (كا دربيل ١
 نسال دال لكل وللا احلام اننا نوكإ اهسالا ييدامرتم اطارات رج وما و لمعت الال نال
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 ٠ تك نيل اذ ليقود اوج مرحب داب طجو لاوس هلجاذاا هلكش علا لضناؤال نسل
 8 دنع ]ندم اومع ا جرت عاخ د (وصعم حم اعال له امو ىرابملا جروب دارملان اول صنم
 ١ العا زد رهام زم موملا موصحمالرزتمإاو موسعل | ايبا مضدتودمئاَّىضأد

 هل |رلووعر ىوعمت جربت اسيل اد دال ةدآ ومب انل ال12 نبال نعيصل او رجأعبل ال ربأذ 1 يقر. و هيضراحلا ناراحلورج يالرتس ١ خرم اتارحر اك متلو لوتس ادا لو 37 ءاوم ى02 ارض ١ازهطعو ةنبجسلاو سن هاجد أس رس دق ناكموهيدحأو رعح ىوسن و 0 عوازم مالكلاناوا موصعس, أن ١
 ءرط( ضءايب لعل ايدل هدا طر طب مجوسلاكوسيعحزيمل | ركيىسلاو ةشحول
 (:اكدولا ناي رجالصتم (.ششسالاف نظل 125 يمؤنمل اردن م اتتسال لبق ند نط واننا م مىئنلا لب لع ع اينازم ممل امراتسيسلا هرم يشمل أب موت ةرتشل ا
 امال ايوملاو للاب كيل دن ]نوع دىو اشيبل اذ ادق | ةريعال د لقفف ملم ئنتسل | معربنمب
 . ٠ع خر ابن ورتد عر ىدنن ١ (هنسالا لصيد ةرفعرا ناكأمزحىشما امي انكشىذل او

 لزب معاردل ةوسمل اطنبل رغيفسلاو مملا رش أ ول ار اتسع ملعل ام لوين
 لس كلر جالا الام و ,/ وت ضالخ حو رعتلا م اكد ىارإلا/ءاورل أب «ارمل اناذ
 تاج اة ناعال !ّمشل اووي طل شمل ايورملا يشم الإ ىف ىلا ءمدرجلل ال ا مسيل امد
 وول ازنوتتسموهائاونتتملاز لمدالوه دارا اقصي و لمكحل ا لالش عتيل اانهد
 للطأشح ويلف ميل دفلك ام مهلك جور ئتتسمل ١ مردشب مكرم 1 اوراحلا قىزلا
 البدو درمان ردع نوكد مزح سوح ا و رصم ال أذ د يد انزاحلا كفل نال ا
 نوراو هلل وم مضصوم موت آم معدن انكم اوه نيزطلا | داوعال لع أذرنا عمال |
 مزيول ؤ ,دعوطفامسرولمل اوتمائلاو ناجل نب الضأن ىنداملاررعسمل | ب جر
 بح ناراولذلل مايل اح اصت اجو ايشرفة ممل ارامي ولالا هنهقزد |
 ميز ارزتمت غسل ١ رع عروتملا لني مال هزوَرل الا وسملا جائمدا فارما
 ض كيزرلا قانا ضضارنخ باح! عرمتوسولاو هوجو طوع 2 شمل ردجل انزل فوصول الع
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 ورام ئلضا ناب هتعمل نركب ءاود لأرُلاوع شام عاايلاو ماو عاتي
 أديل راعال لومادلل او |.ل ثم اي ,يلوعنملا لعاماب سه سمتل أوإ رياوم مبلع ا ثدوك دارملاو
 لومفْلاو الط ايلاد_وحلا نيب يملا ال ملغ اول ارم الهال ىا ٌدلدحالا 2( هزبزم

 انظال ظن ن !وختاميبملا لطم ا لول اف خ2 رمل انوجيالاو أسوي ال ! ابل ناو رض
 ار كو مالو غعحو | ال حان هت وك وجو د د>بأل ا عسا ال م راطصما ريوس و يبم
 قايل ارهد وكف دب ا>'لجوهد عزو !ئتتسملاو تغب ال !يقننال ّى ا|لماعووه

ْ 

 لادال محلوغمملا طال دلاتمل افرتصإل ازميو نيفياخالا اهولحرينا ميل تاكامر خت زاحلا
 دود زكا هز أمل و لربل اؤدل ايف عيرفمل [نوجالف عجاولل ! أما لب ادالاتس ام

 يلا ةرابعرجرجلا وا ءاود لكاذنلا ونمو اي نينو مولوراّمسل اذ نمر ا داتا

 تقم /د* «قاكبراجعرج ءل ابوصنم قايد ن اهئ او بطداقنل بوف سم مت كنار

 تاكومو ةلونمملاو :ظعاقل نيو طفصطود_دجؤ جزل لل سانم اماع ةوكرشتملا انعاش

 اكمال اءاجامؤ داس ابل تاما هال احل امي دناشا ماتام ديرنالا ءانطم ره
 حت ضان نواعم خل اوبر ار نحال ا. ماقام زيا اوم لاو ازمالاح طع ءاجأم

 نيانلاسواعزيزعنلاربرجقتو اهرعضالا ماماموبارجب فينناثل قييتحرهاطم اطل عأذل | نوك
 ' هرم و” ةدحاوال ان ماامو يلوم زير مأ مو غن بقت ملأ رثث هاظلا ةرؤلعانلل نوكوم

 . فاورامال ا مارتسال اهوا ال اا عاو رزقا اح اون سا طياز
 دايت ال ال اىدوبنالباجيال او يشل اىأّي الو 'دوتس اذل | مونل اللا درإ ملهم
 اظيمد اعل ادهم ذد طيئيدللاسانئ  عيجتمإم لنا رنم ني زدال اري زمال اضل لؤشال د

 مدلءالد بكت دذه ار مسصاتو | ذنلابما لع توكناو مال عدا ذذ[ عخرن أذ يهاطلا
 امافإزل مودال تمل ايار قومى حملا ماقتس !اذابجول او جرشل ابجاخسلو خو ز ت

 كف اذطفد !ىاتواق وع ىعمب (.جالدرنال طعجأب ل2 ويزن ضن نا الاس واي تتلو
 ا هيضنواودب كرسي و ,اوق ماقل اقراهالا لهاشلا زك هان مجرد قويعلال اهدنا

 وع بازل اب اما(. ضوصوملاهرورج ةرباغمل ةديثملا نملا ايصال ب لصإل ا يول ال ايم
 لذلولجاسالاو «تيخ وال اراعرموب تلد م ْوعتانصل ان اماددب مر فعجم

 شابك د رض نوكتلكنل | جول اراع نايل ان !ينيبتب ىزل !ىول ! ناز يف اثل او
 مدالن ذل ارزوتراؤتوكس عجا عد صوخربعوض حزفتو أش تسال اع عقدت الا ن اا
 ليرامومعاهراطساما لعل انرامو نب تقبسزاةلملاوا تيسال المي اهرب مشيإل انا اهادحا



 "موزي ماواكالاا وسر موب أب امو هلدعت وبسم! ءاماهار لا ]خبال ا
 لدراذا اهنندل اة ان يظتتاطبشل اولاين اذااللا (ءاوبرضئقالا ديد امرك دج
 الغل نمسالابا مرتي ذل اع تجيز اذ ناز نايحونرا ,قلكت امل تم احداذ لمسل | كففل الا
 تاني رزال اروصتنال حان صورا تعا :ثاشملا دولا ]ل ذذأشهل أب صنم اال
 (ناالادا:ةهاتلا ورججاللا مثثيوزطصلا طع دبدراع مجرد ىرزعرن ويانا عمال |
 000 يوزر ايمانا تدني لانس [زئساهرممأم مهند اي
 مانام انلنال اندلخيرتع م رات هامة سارا! رباال ا ماد وجالددب مربع أت
 بهزر از هرح شل اةتاذزب اجال اورج وج (معوذتسلال+فوطملا ةيومملار أبتعاد ليمسلافلاجسلذ ناف عئرل اب درع و سزأل ا مانام يملا نال خرل أي روعدري نرفع (ىتلا
 ويقالادس امل لماع اسعد اذ اقسم أخا الاب ئنتم اطجنووطمل او منل ا يمل اورضعب
 (دللاب عجز يدبالر ع ؤ د سيقف هالو تعز وكي ادا لع كدفْس آنس ال [كاذلحإ كا وف
 مال وشو مروع لئرصمري ؛رطر !ردعم نوكي نادل لومنملا الط نيز ال ثذحتالو
 - ىؤيلا ةريبعود للا هزرمق ق عب الواتئتسا متتال هفهنأذ ىوس ان اقم لود كيل اكل دع
 ١ هذه عموم ,وحرح فم لا نقصان أذ ات[ عأشسل ناز رهش اأن او ةدسعوب اللا - بازهل ارمأذو يملا ينل ٠ يحرم ةنيذح وم نفرصولا هت ويوم الا ذطدشن ار
 ىتترع امزييبحتنقول جالا وقشر ىوس تبل ١اورشس ا هرتع واعلان اةزقدأ م ةدايئسلا
 نعام وك | اههدحا اكس وال اوفي زنيتسلذ ناش يلال نحو حملا ناذالادسب 7 ىلاامالا باع اةييمح اوم ملا نعال اواهريمقى ا أهإوس تورعامتينممد |
 بدرا واتخار سسكملاب ل !ةو ل ريل !اليسوأ لع نكن اس ادا2 الابر وعدحا
 ازا نعل مسأت زر وجب وتتسم نانملانل او كمل إرفع فدو [ييبتلمأحل ال ايىال اىلات
 ضيا زاب شلل ماكدجل قدام عنرصوملا, الاعتلال ادونتش (الوا تلعوسللاو
 ٠ ”اكيياملالاق لاقواتاؤ نوصع غزتماع تتظحن ارفعاههحب لا نشل وتكو ازيملا ٠ (نماتاكلوورلا ورفع ور يتلا )دان انبي نوجا نمر لا ذاع ليز ناسيا ءبسح ٠ روت ملال اريؤحة معمل امحرص اكل سبل ١ا] صل از جاتئزل انا أبا بملأ ذع 1 لباد حو ديد ىوسارهيسوحا فاح امن لدمل اد مارق كانكالاقتس وبل درع ١ فتي وجواعو مج هطسكمداب: سول نمف م6 قنتسملا (ودالر عتلكدالا "كتبة ئنل أو
 برع زج لا فانمملا نوه نول عنب تيلمأ تريق نم 3 ويعْنانيكى امل اس ىكدل انزع
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 ضو ماوي لدزعوذلا سولاوهام ايم املخسسالا هلا تتشحلا لن زنتوط فش رهو
 غيميمو اطال اهنا ثنذلعل دياعد اذك مومو معال لول وب منال ئبهز لم و

 أمارط اباطؤلمو اب ريزشضواليامل مارعات وكب اذكتل بيمح (,لصاذ أم اجتتظدو ا

 أع امانى رامطقول ذكرسل اضو يلا خانوك ا غاب ءالاارزهتش هلمؤ اذا ماو رداضإ ال
 7,2 رانج ابدموةلحاذ اطعمأس ورب [غا مال والا تاما و :اريابل ناضل ناد صام ءاج

 فرئزؤن ا ةياضل لدا صدام مر ١و تيكا :.اهكازهراوعزمس ا رعال اكواتيل اذا قع ل ب
 هع ذو رمال نويروبل | ممضرالإ أبل اوديو وكل ئيهوأ برعم ا اناطم شمالا

 "رسل ميل لود أ رول اطعم أن زئاوجت فول خالاو د١ !اتينم | اذ أهاو مر ايتعاالو ممول

 ل اذجتملإف ما بابل اؤ ىنملا مولكوم حانت سوزا اوه نعد ىقنن اتتطدن اربع انرم
 انج ذ مدارات اذ يؤحلا يعمل اك كل نانالاب سال ![يبكيؤل امومالا (مخ
 ممله ادهرط لا ناحل ناك بل نازل انمتاّصلا قالإب اماراعج مئاركو
 ليعبال ادحان ب انلع حةيتبم ورك ادضرحال ن !ءىنطركق ال موتو أنبل ا ىذنحمزل متت
 رضوا هيك لتناذادوم عدصتيبزع 2 اميابكوض مود را رب قش ضرما 'ةاشإلا |
 ترس رردال ماعم مت دشيحر جاتا ا يضر ايمي ايكو هئلزح وذيطشلاذإو عانفتم الل وارلا

 ٌقخثْن لذ جانقتساللر اول المح ظدإيوسلاداةواولانممواو ةنححم ادرك اراو طرطل يمن نع
 رع المسا نعالج ام لهو ةرهاط قده رلا وزن ذات توجو اكل ذ تل! ا4 ةرد ايثماولا هذهاناو

 فاس اوا رنا وهو نايس الل ذ ةيواولا لعجب مزبسروهشن | يك هانس موتو اذ اذح

 ومنع (داضم دانيل ذ مزوتؤو زم ءابشبل ظل الع ع وترم ءراطماهرمب عغاولا
 مهكالك مثس أ« ىذا اسرتك و كرسل ١ لكاتال و موزي وا ءافأم ماحرر | رند نير و

 . دو !ذادارلا]يعتجال اكتيبإ اذهب داهبالو وأول اؤسضىزشتترا اود رالي رمز

 .ياينالل اؤتسالا 4 ايلعلرسا ا ملوت ىزشملاةنإو ميابكل اوض نمت نزيل انيزو
 لووول اورهاشل اضوزحوم لسا ئوسو فدل جا بكت نلمتم الدب دىببو

 كلرنالعافزمذوكتذال :كرحم ابيض ايائرشل عتجالد لاح (.ملرعم وىملل لجو اتيسو نسب
 اذا داما هلوقو اذاوأ تريد بزمن كيس اصور صك لعاب ا او طلو هد لوتسدارتتسلا
 .ىتسياو ماكل هذه اهيكرنا ذارلفلاو يونا انيزقتعوامل اسيطاؤلا ذل ضالحتيضزللا

 ويلا و «احإو ملوه ترمتسريعطسو ان ناكس تيفو ١اذرظإا مله جون أك تيمانلا
 دال زعفرحلا عرعإل ضم ذا ندد ؤلء زك التخ تعب ال كري امي بل ىتس ام ناكك ماجلاو



 . وبلا طلو و لاك طسو ىتمبال ةدورم ايفو مارد لعواثلل لبات تعجب درج اوه
 ظ دس يوه ,ض مذاسن رل وقل لاك ونس قيحبالو موس مهرد ا فحالا نك مان يسم الد مدك !ءعوس

 يوك هاوإ هل لووسأو مفعل النام شالو موت ؟نيرب ةيوتسمو ا كوس لكما اول امن
 ِ ىيلر ثءريلا م ءطاذأ اح اهنا لعاب دط اذ اش احام ل 'سانل حا مأس سو للعم | ص
 ' رك اننسالا الو نتس نيم و هسمإ ف اشاحو ةرروبعمإل ةنف انامن ! شل و هدرم عيد
 - ملطف انييَدأَس ام سان اتببزر عامار ًاهرتعالد ل اذاش اح امؤ |رطل ارك ظنا ظ للدوران هيررم ةطافاش انام ناد و ىطأذ نئدسجم و ناعرم اطمرذ اعملو
 ١ داذامالا !6الماجيدرلا مق ومش دا العسل امال عف ومأ يخوتول ةرماح لم نعل لع مم - 7 والا ناك ة يلد حلا رمز ننس او دئيؤتسا قب هنا رهن مهتم هض أنا حو لمان الأس
 ا ةربل ونعمل فيي كذ ةريم ذاتك لخؤ عسل هزمأجتك | عموط نما ذارع كدونك انتسال لق وتس اهيكفارعاو ممن ا هتهتطزأذ للا حرت ملل ايلا زةرفنم لو“ أندر يعي را عقرع
 شاملا مسملا] فوادي زسادعأم ىدؤحا ,ونل اوبل هييشسالو ل مدلك اذ ل لا دامو نلتخل هطم ريع . هنأ ناو لو واب زن متل ىاوهار عرب دل فايز اساحو ادعو ا واطاوم أدت أذ قباسل لفن از موزمل ال عانلا سازعرب اص روق هزتواج وشم الخ زم )من | دل نسح ورمز ع طعم انتتسال ار
 تكل نووي قنعل ارجو ملاذ الاف كبح دارا مقوي اموبسسل ! عرشم ل نيمامرلاتبيحأو لاول غجرمزييبن فاو داطالا مهجداربالا ريال نما نما ثمل ناذ اذه ادع ام ثيل اوه درس وب كا ةونبل اربع لعاذ اق طبي لمللص أح كونب وعلا ازكو ةوخعإل اربع لع اخلي

 خلاب كرا نم ا ولخو اويرثءملإ ةوخال ايشنمو اوهالخ) أثل | نما رطعريثمل ادوع ظ
 لعمل | ملون طق دطنلب ل دوا عريروت خذ |يلعجروا لري ذ مايق ممأبت ياوهالخ ركز اوؤ اضم زج اعقجأ لال عنل نسم طعري أ عرومل ان ايل وتلا ىر أحرلك انهو كبد
 0 يرطتا اي عونا انك متلان التم الكل نسموهفلا
 "7 ناللانآيرجلو لكلا ةزماجيالو هأب الكل اول هأباىطمبل | قرنوأيو ,تععونملا نميبو لحم

 0 رماة ويصر لءاذلا مس ايلدو ال اعو !لاجوح له ءاوك ضب كيبؤنل وأ م لرفع اذا نع 0 : ش هرلخوزكلا ةرند اجيال ا وحفدال,نمزمعبلا نا ذولخسو الاثم بزل ميلا نعبلا ةرواعدعياعاذلا ٠ قطورلاتسبلا ناب الر لذال اوؤ بوق كال ار عؤمسلل اقول اذ طيف ئشتلا ارعربويعبل
 '  التاهاتيلعت ءدعتنأ سما نوكمدارل طبل ذذن اتنسموا مل فت ليز مي طد اعاومأ ادب سارع
 .. ايقاباذلت عيياعال |ومانهل مصوماإ هد ادبرالا مضومةضاو ةلجم ان الاطتخبعال اف لب فمش ا
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 أ

 ري ذا اقرب امزلاةضرظل | عبو فس: لجل نوك انه دركذي ل ميول [كسمزه تيطعان
 درا ةواصموذعرع اليامالا عاقل اوا ”يلاحمإ طعاما عيوصس امئااوف اق افا

 ,يعرتجي ناو انهرجن [ؤبشب لومل | انهو ارب زيمر وأجم تداجبزيارعام ارماتؤ
 مزن بع انا خلا هراشناو مد وم مرسلا عيوب نامنرا ما ذحياماربكن اذ
 دعاة ىلع يو الخدم المات نلعتن شو مدلك مانع بضم همم ويف ضرر ابحت وم

 ليل: ا.ىلااهانميزصرال ءاسالاملا لامال اىرّددإل (جالإ رالاكز ع باسل ورماترحا
 و عنا لمس رغم وال الزعم أهل ةربازل اذ ورح ا مرغتملا مدحتو تيوس انانعامانم

 رعود و رح اكا ذرنسشيىزل قملإعرورجلا ل لغسل محل امي اخرا عدن !قاثل از
 انلاتزز عالج اع اشاح ولعن لحام ههولش ولات ثيحتب[موتسالا اعؤ ركن ؤ
 أم اكاذراحمونل اوعو ملوك حازمالاو بانمال لجو زج أهرب أملا اسعتلصوا اإل

 سمائل ةجلاو اهتم الاس ىف غلا ةرموكذم مالك انهو بطااخل اريزع اشاح م يفتت ١
 ياشاحتلت اذان ماوم لف اًشاح العا ىا وسمر زل نوك مل وف ىساخ ب ابلان

 ون زل وان تاكل امض انناحزيتسائ ارجل نين لوقو ىلكتل ايما شدا لعن لك ا
 اكول نود للري: هنلا اشاح نيا فلا نيه طاش اع وا رمل وك لكل اءايزتس ماقول ٠

 دلال هام لب اقمزلا س ا هنايشلاو عزم انمهنعتسيلرحل مالا نوكاهال ٠
 كره الزرع طع اهأبا ملاخ دال د تراب ابو معقل لمه نم! نه وب لاو يحي او

 لوهلاَو بوه م ؛اه دعب ع ولئن 4و و:.زمنعل ناتج الاجر | نائب انعا تايلر ١
 ,ععشالا لاي مضوم ]43و ىلاتبال ططترس لحال هيعمل نسون اعر رتل اوؤوزوذإ
 لماع وفل هازل لع وتلا مالزءاملل يونس مدلل او ملووع رهط احر وتس ازإ
 انزدسالا لوبلإىا انهيبودو ملوع انهامرتمولملائ اعز م وأ عض اتباع

 امعرعاتزنزمو ظنا ضرحلا اشم اح اه مهثسل اشد اح ءانبل رميشسلا مقرف نيو اكلرت
 ثلايعرم ل ة[نم لوف ثلزل ءاذحب!اودرع اعنا اك هش !اذهآنل |يلع
 نيبال مض نا ىنمملا 2لاح هلق ائلاعانو موننلا ال نيشلا نا ايعرق مدلل نإ

 ريلعس ل حلل اهزوو هلاعرحو رسال أمس لوما ةيبل ال أن ماشا كتملا

 روف نا يعزل اب عمل عادلا ميوعم هالو نابددتم مال ئيريذملا اميلينمي الو ئموسماب ١
 طقس ال هزئجو امؤعَسل رك أمايوفشلا مال ناللمشل ا ئارضن افذحلا ماذل ايدإردسللا

 ذدص طونى الو لضم عشب مركذ يج احلا نبال (ةواخ مابا اعؤجالو اربز ايسر اتيال

 0 مهم - سج يس نيام مدمج دم م .مصسمو ب ل
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 ' نعاززل |ريلو |كواعم ناكذا نآيبلل ةركومو اق يسم اموُلْمَم نت نا لع و رلوع دم " قيّرسال ماناو رمأقم مها أه |ر[ذ ثصويال لعمل ازال داطنس دل اب يل رمل
 قنملا فى زن لكي وهزن اريرل كقدار | ريولظشللا لب شيب ىدعتب مال ر ومصعل, ماك
 فا اا: اريشل او اش احن ءترابعو كل ايعربريتثنل !الو ةوفتللس أشاحو (اللان |
 انطخرز وف امهيلمم تنين اذوملا ليالى لا . مود فرح اؤعم (ينغنايل ذل زغب ةدم اج | 2 ونوكالو ملوم انكم ره اين شن لا أ 5 نيون ارد أش أح مزحجد ة ارق ليل دب ميزتتلل
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 ا

 " تانهوال ام ادماملاب نزصو ع انتم الح نأب بجادم خم زمول ذذح | كشس انه لع
 7 تاؤشيا ودالمو ذنامزلاىا ةنفرطل الو .٠ رماوملخاعلا مسإب لدواثل ا ططئألاحلالع .٠ ملوف رلعىاهيال در ذهذشسل نموت اعامس كل دولادن أ دل للت ايعزخ دج موج او  رايلزّمدازتال امل رس افف اس انه دايزل ان اولات نافضمل انما هوم مارد ثياب راضلاو ىاستكلاو ىدرلا رىجرج اوه أمعو مزمزتوحد ماوت لسالاو نأؤمتم
 دورت .: .او وي :ررتعاومأة ورعب اعنن اىاشتسال [ىلعو ل أقع (نفمل او نيش اى هركذ كانا نالوتمض ملوك رويمملا ذعسو نيو نأصتلا مسائز مي امارييك ناخ لعروس
 الاولاح مشيا رهامل الفشل او لاح ايغابويل هل اع كتبك تل ناد ئلبج زك وهو رمل وب
 قابلا امزيزارانجيناسحل اكمل ا نايحتوب امل اد أو ةانئتسم هنهتلو ةردتم هزه اظرت عم
 اخي زب دال نا هره اط إي امرمباسو ادع ؤتتسس الو رمل ود رقري اعتب زق ااهدشنذل
 ”6)اا يصلح وحارترلؤاملفول عطفنملاانشتسال ا عضم لاع مىفتتسىزل المشل ١ هاو ئ ميت اعنملا ارثسإلاو نوكي بىفشتسىزلل امسال اونانترمال اذ ىزلا ووبذرع وأ نيلفمأدعو
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 - كصانلاة امنوري اهركذ ا رتالضمحلا و بشل أى ال نيجول ارشاوحن ارسلك ماو اوك
 ” اهككائادالا هن زشتال اش اهبزاو ملت كماو ملووطعرمثو ١ اءعم |هركذاملو طش اهو
 اشاح انا مةسزيو جت اماو كحل ذى كلن كو هد ءاوم اين وتفيد اع مهالاه نرتعملاوهنع مم
 | ىضيخناامباعرو ت اموت اركذؤ باب لظعت» لذ هدي رمزخ ملل عإ الد سال ا واع
 ٠ طهر نيبشلا اب قون اوهد مب !مىتب زمالك ل ذو شوال ممل ا طعدرب اعب لج عباونل |
 ًءونل اؤ لماعملاو ميل اال ع ىبسل او لماحل اوه مدرانل | لماعلاناريمخل اال دربال
 : تال ل وب هيعاشل الوتك هوت ا. طومخلاو لوس نارلع ٌنالو فاضم ادا رك ا اما
 فلا ضونخ اا عجريرناباملاو ممل ازعاضما ةوزنالا انا ناك! ذ!ءايشم يسال
 زنإل قرلاقحو تصلي واجب ينم جازم مهوتكة واج انرط وباع و ما_ود مصقتم ا

 زف ظ

1 



 ن الثا ذو «لمزم دان سان[ ربك ء دل هند نع انابا ناك هىشل انما لوقد انسه

 مل امان ماو داجوهدزونح ا رواج زمنح كلو خلا هذ ح ناك ريك ذ ص ص العزم ١

 ْ 2 ]ءزمسانزيركري قونل او لمزع يلف ردرجل اد اح ا نول 2
 ماجياوةارماماواطنل مدنا دانا رمشحلا بوك متجال ثا ذ نال ندونضإلا
 - ةحوسم ال ءاوشعم اعرال اذا كسؤ رم لعال نري | 1 توطممم متاع ضن اي
 1 حليظونل إذ نوكتررج |وعتخن | شون !لعئدل | ندي باهل النه :مريلف
 ةسدل اى تعا (3ازصووسنإ تاحو ثلا ىوذ غلاب ملص ليك بان و يكشل انو تثمر 8

 تطاعل انالوسل ان نوكالدىوزل بيكى زحام تايحوززل ترم وأجل ملك نم
 لضم .6.0 2 5

 لس اومضل | فدانا | نعال انيايزمتن اكامل لجرمالا ندل لب تو نيل زم عنب
 ةببل ىالدرفل ال عوامل ا طع تننطع ايم مومذم المال انظم تن اك انملعو ال |
 لالا فم مودوهو ىاهلأب ءأج انى يلع و اطابصق دا فقال ابوجو لع

  ,اوق وبذل [قدياطدل برعم يمل !نالتجرسمت اهنا نظحنسنفل ةطاما
 ليلةتغل اى ةرىاجلاب نزاللن ا هرذ أدم عرومرملاك هدوزشمل دطقس (و
 ماج محو اهركد ةزيزع نمواج أم ضرلا اكس مد وتملا غلاك ذاشبال
 نا لو اركد طمل | نق د نايحو ازيلال :رلاسرعساردقد شل انف الشبت ماو
 انيماممطج ل (ةورضد اهرنعرلاسمديعل | يَ دن | ئرل اوقف ةانمدل انما

 كلاس الشناو ؟ رمل ءاحرق هد اهرىومل اب اص وسام تو افزع منك ١
 لضتلا مف رمل اق اشتم ال عتحلا البر كوالا ىثس (ييل اك ناظقيلا هزل ا

 كولا تغ نا طع رمش ريل, لمحل اًعابن ارك ذاك ترل !ىسيلو تلق هول ملص ملاعب
 تو _مارت: فضا ]بما الع لضاعلا كوكل تس اة هانممنال مضول الع

 مم اناير شعل اليل دد ىكمل ل نال ادرمرود ديرما نال صال سال لازال
 ىف لحب امارزؤنك شاقملانال2سايقلا قر المعنددمسالالمعنال و مدللا ٠

 (هلعزاجاملا عادلا | يلقب اب نأ ة قفل ا اد ١ اذ | ى رالاىداحلاإعماهعا

 لال (ايئتسال اذا لصال اراك ني ذر ىبرم |ررمت نم لع واح كما بشت لم
 نفك ذريذ اوزاهتس اويل نا هايبس هبا ذر لودجي ل اون اك |. و رلت ام ميد
 لملاك بس وهو اوت الابل افاطا ناىلارس أ يجردت مخ هل دعا ميل اعاس

١ 



 يريشم

 كبار الز هو لملو اشاحو ارعو الغنا ناني الف ب ابل !انهز روكذلا
 رح ارربسل هزه ارع امن اهويؤم#/رعصخ ارماظد اب ال ور زع دس ال !ىشاوح
 هارعو ا ونلخواهأساح موتي |ماهرب لاذ ا انه لعل شرم لاو هال اي
 ٠ لكلاؤاما كاًرعو ك الخد ك اشاح وتلا مافتاانكو جي طلوشمل ال تحا
 ١ مات روزا نؤمريثيو اامذ .تررشن اىأشحو الخد ىارعاىمأة لوتش كاان
 ليقع مئدلذ سن او نيبوجولا لمح !لفش ةللمل و ! لمضأ علو | لمني ر مل تاذا ذاو
 لاما العون مال ارامكرمل ا نوبجرن ليقعن ام اذا ذه هنت | طعر نوال او لج لجو
 ١ حو مع يس اك رحلا رزع انيداز اج نمؤمم هانم بوغل أتزئح اا زتلفاذ أو
 لوطموم# ودود وص .ةسالاعو نيزحأتملاو نيمر هن[ حشعامج هن نعمل |[ مه سنجل أيبل
 - ضف ةرك نزين ان نائوال اوهىذلاى ا "ملثسؤلا ةبالاك الم عتينب ذا (يشوم
 شيربثللو مو” بحذر هر وايه درمواس نم, ضن ولو ذلمب مومو اهرو ريد
 تزن مبب اع افتسالا | ناوجحاينولاعوروصعن با يصد ,ومهجبأذ ى دانم ا هنن سما لذه

 ردو ذازجال | رينعسبل ال3 ازدال إذ نيعصبنل اريدرهنشمل | اذ ديل اع لس لكرطبعشسلل نشل |
 المنون ا زبن ايبل انمنيرت دل اة ثيحمرل | ء[ىسم امل :نبأيبل زم: ايصسشل اضف راغت
 مليا اند اك مهمل اددل دلع مرو انذل ذ مقيو هل ريش نعر يرجي ا نوكسن أ صب مهجاهدمنو |
 'يصيعبسل! الاكل اقل ارد !لاقئمزع اون رملاد مح لمرثا انا نورس او نانوالامنابترلا
 مسارب ثا زم سدر وكمل اند دذ ال اهدمبو !هبقروكةموه ا لع لعن لطي الا جرمدرجي اذا
 نم ذك هليعم ره مدى هادم اب تيشمااذ مدل ازم نوصل تلق | ذأط ضمبا لع قاليمال كلا
 يلا نمد ثين ابوهم هلرل لج ماررل أب تررتف نأد يف نرركسل !نالل ةيضيعبلل نيف يرشسع
 ةيدلاليلش كورا ريو رمسلا طعدرل اد لام لعل ولعل |شاوحؤ ديسل ندد ىقانن !نرشسل !اعرجلا
 دل رضع نلوم وبل! الانوك الوكسال انا عموليل هديب رسائل ان اهعج عن لوجو
 - نانرلعزهرتعاو ناشد زو ةروكزم ميطعبل العال الدل لات تيحيزيلل يمن جيس طار
 ٠ اليللوتل مدان نبه يكد ةكزجال او ةيزعمبل الد فال طعما ليه ريكلل ام ةد اننسملا ةياعببلا
 م اليل دال اهون دل هريكش نابل صل اذ توتا ةةتجازءضبسؤ ناك كسا انا

 ١ نموتعأ |
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 ثارئاعال اريالد ل اقرئافرحاذلاريع شل ارو لل اخلاق امناباش ايلا نبامصرتعا»
 اضالعاو كلل ها اكزت نإٍلع ؟ل هأرلا ةاحرم اصملا|ق ميكو تن راوتؤ ةايحط ريكا
 انوكنإوم عارم ّىل | ةنينمعمإلال لكل وأشمل ١ ندرحلا تضعبل ا صنم يلع ل زنا ميطمبلا نا
 _ثيعشل ذاع هال !قاننا خيول شل الع شلع أر دعس دات | ىلعربل دلاو ورب والكل نمو
 ولافْسن إو بيال او أت شال امي ونال [نِشب رمان آو كسول ذنم مكب نيب قيزدول |لاوج انحا
 روس باف ايس ميم فد اى دولو داعر عين ىتلنممبل اباطخ وا مون ايهيججو مول
 نال اضعه زب ل ةدمال هزيم ميكاب اطر رهاا رع عون وس اا لميصخخت هارب
 مثل اكول و ل اشيح فاو انملا مرعب عموم نإ هديسل اذ جاماوتيلكل اق اني ال يمْنلل |

 موف ايس نارتلع دعب اراك ازنعق انبالا بز الل !نعبسنز وعن ةدح اوم مالا ابالغ>
 بح امل وف ةدرجب | يضعبل لعل ول دع ن إل شو تنرع الضر سرفغع صرملا ماك دي
 ارب ذ فراسال انعانكد رئأايص عب | مزح داو نوتنش منكر امد نلف

 " ترعب مداونصاو لوى تطسبتل نم د[ سد اج ارحايلع كطملو لكنملا
 نلفو ةدادزل ا'اتعأنمل كل !نم وامل "هلساشل !يزعسبل لطم اع اميل نا دن اكرل هاذ
 را سدوكب | موه مك زعيم و ى ونيس ادام (يلكالب ونزل اوغس ثامجالا,ررومنسل ندع ننلالدل
 تذرنم عزت نوسر يسأل لاق ازمه كرمت ردا بلا نامبالا ضنا افلا ناذ صةماؤح
 والعون اماع مول ساللبحذخاشبح ةزذالاو بكذخاوبو لن بجي مول سالا لاف قيس انوه
 (ضساللاقو نيباطح انيدتزت نارقلا مج نييموملان هد :زيكللب طحت نك جلش هدي اذ

 بيو امد! هونشسم ىينمول اب اح ؤ تاج دج اهتم ان | يجئمم الحل و مها ةركيسعتو
 ةزكألر الملا جلول متاخااذهو اشاب ملاكو اكاق مالنلازع عزم ا رانقية لد ذ وحن عم امم اع
 01 2 ا تل سو ئدرل ون نازل اجر در موممل لع

 رين نراك ١١ ندا ركل و دمت الزعبي ع حا ذ طعيرل وف 2 ىررخحزلامعل6 ةينصذ ىزحا ةويصأذ
 ترو ازاعيطل ف اورو سم# مالا فزيرل ملوش موكل جازم لوتس |ةزرو هبلومسملا اخ نيو
 ةاازج فنشارلا موسي يار روتاساو اماو ةرمؤيم عرعر ل وو نمنمكاىسأتن اك الو هسسنم
 ثاءإ يونس 1 ذ ارحل وقيزعو ادتيمارسا ”يئير بلا م ن وكل وقم نت انل زم لم ليزنل ظن
 ني لمذا زعوإ الو هسمز رشا ورث عنا رغلارسر ميل الاخ كل ع انفإو زب الع ةدإ لبا
 لصاتي تلذمل |زعج جنح اذ هانعم نال اهدار تارمل زم ءايثس هروب لل يش ا كوضعب
 الار ّبعر ورجي اذرابلا نير مس] محب ن ارجو اذ هرموق مدلكربد ل وتب جرسانل [سصرومسلا أه ادد سم ا



 ةيحإ اين اعمرؤسن اة عامج ديم 22100

 ايلا ايان ذل عدلا ال (ىالاط ازيذ اسملا يأهل أب دارلا دةيونت عشب تاهت

 ورع خيونلاو 3 املا ءاهئمالملا مورس عم أض |ؤيعو ارب اهل ىسيلو
 ل رطبا الب رنمزج تركب نيف هنود ونبأ ونمو ساد ذ ريئرنب اليسا بان

 ا هلا ل! بلا زاب وك ارك و كءاضلاخات رب انيل أنعيو هنيب هر وأخجم كنج

 اطرا النمل اقم مم ناب ةشادسال انما مت_و رفا حا زيزع راع هاه و نيئبن رمل اذ ناجي
 7 2ك تدان ركب ان بلان غلام ةوعازعثدل ميجيل اناطبسل لرسرس إب 'دوعاومم اهرب اذدينم

 ٠ ةسرخراو قلضال اوتيل ازرع انائيوا ملود ئيبوئلاو خيبصملاستوانت ابان اكم ملوق
 نحمر ص تسرب تهاد ااهزعو ا ملوع يلع دباماوفدأو ثمار لذ سو
 لمحت اهم ذاججلاب ملأ ام واوس أمر لصال اًوُه تاكلل مطل ! أرنب المح دعنا :يانهركزب

 نم اعزب ناناكح امه دال [ناليلذ كن نعل اسال ١ ١ أبل نك اسال ا زنصزس دال لسوانم أب نك ام ارمائشسالا
 (ملداعل اوةواناكم ءاونب ءاللل لأسم مالا لازم 3 ون يس ارحال | انين اهل ادحإ زم باكل امد

 ش مزلزل نحال كهل ناب ليسهل ا هدرسد مودل هاريس ةزمريلطمل اون ,هةوأنأم .!. ءاوزي الل لأسم

 ميم,ارزقنل اولا قد ل ديلا نمو موكل يل وبلا و كوع اهريعزسءادتب الل انسنايلسزع نار ضد

 ىإبلشلاو /وثا ءازيب وال ذرعاما و فدذجلا (قاعس تاوبلش ديزل اذ ةزمال ازسالرب اجل | ةأحإ
 1 و م اطبخ در ارقرقاو اوس ازادهااع موم ةعامج بع
 ضخ ةركن اعتلخد [ذا موعلا اغرعيررفتلا لعل ل امد ةريال |قهزهريك اثنا و مأوذ

 : توقد مل !|ءلليب عارم انو ةدياز اهنوكرم دارلاورحار مؤ أحأم ةييلسو أ

 لينتج ملودو هرب رمانمأل ى اول اق أكدال ئسملاب ام اديلموت ومس قأ/ئزإو بولطمد بل اط
 "وكاد ةركن اهرورجي نونا امعبأدب غرب للازوو هما ممداز

 هب دل اوم اي ارربخ و ادحام مزمّ ج لهوح م لوهسس و ارك زم عينت اياسط دلع انام

 1 دفوكافضاهروريربكت وعلو اهم انرن منعت ذاحاو طم مسالا الن كل اؤنسلا

 1 تيفو اف تزيل ازعسد وهئن ن اكدت نييبلاد أيما لع اره ل دابر طمنمناك
 دورؤساوملا ف ممل الاجر امزب مضاوو لرش لاب ماشهر ىأسكت او نتطحأل اورمأةم فل |

 لعب اناطعؤمملا تاكازا ظطدلاو باحيال اليبس لع تولي كتب لمه يعإ دازت

 لخرنرق مل !نانريك زم لعل لن أ نيكل الوافل الها زايزكذ نلادوبأمزكؤنلا

 لاو ذ باو حا نطلم ان عزمو دج حازاتس ري ذا هرزعؤن اعدم عطب لعؤلا
 د اادحال



 اسوا ودع كايا اولوأت ' نيل :ىاجوق كلذ دح ال وسام د أنممندال
 دا ايزداخنمل هرم ملوث هيل اما بلغت سابعل اونا اذهل اماش ارق و انطبونت ال نا

 ريحا كف زبي ىيلو يل ريش ت وزع تح او زح ا ىلع هن ةعارطع د ادتص لاخلا...
 فى وبشر أن اعزب حلا لع فووعتم أ رعال ا لمزمنب معرب رس لع خر دإل لهنا
 ناضل اروصملا الع اخليلدب تابشبملا صنخب الىلحت اسعال اذ اورلحن «هيانعاسإت
 مز وكن مايل ان ا! رنبم اب ابق اننلس اد وىلحت بارع ن اباوحرص رود كا ذوهو

 ”سمعإس تاكو لكف لكل |نوكن اوم ابزعالان | ماو مل ىردعنل اياءال ازعشلاد

 1 معتم ايلعالاو مام ا ملوذو ديما :لكل انف عدال انهرا نك ةلعا ناكل
 عرلاب حل املا نيديزلاى اوريخالا نرحلاب ىرراشلاو دلتا 4

 م لان االا رد ردصلا ف أط اداب ورع رو را نيبو ى ري ةفن
 ريمضليلا اسد هويرماذ ا ادوعبتس ! هيب ارعا دسو ريالا طرح ا دزترصملا "ف أش !

 . هل الوحل رادرب زفت زحال او (زنل اهرحا ناك ناو دحا دل حو نيياعأب رمح مسالا
 التستر و ملوك دش انياثو ةيبلع الو راس أما مكس ناذ !يلحم مبارعا اوأمج أمم هرمغ
 ىف اف د[ مراعاف دام وتب هرعب ىزل اد انهن عيتنل ذر بعو يوكل او شنخلال لونع
 رز زك هاهرععضركل مالا نمملا وه قمم مفي تلوتس ا هبيثسا امانكد
 . كايت ج ايل هايس و نكئ درك انمي عنص نمل موف ترتسم ام
 رشد طيف العلو نيد امل !نيب ؛نيل الاف كلاع نب امجد ض رح ادن ذ قمم امم |
 ذو داو الاول نب ششي رس هما ريغ زهد انرح ١
 هانم لوم رفرتس ااملعترملا دا لمثل | ام ارا جوه ثلذكى يلو انف
 اك انييرفنل اب ءاتمنمىا مزمن لع قوشد املا جرخ د مولعى ا مقتل نم
 وم ا هركذ اهوهر نح ١ ظلمل ىنعم ب اا نيرمُملان الع ىئبس

 انس لمتس اهنلل انا نيتك ارنعاشران أو نيرممل اق ْئْسَحلاوصا ارحاوعز

 طعامان ىاانك طنيكيلج شت ميسا ززيرولا منوع ظظشلل زم ذوخ ام لاحتيزح ع ]

 1 رانا ادب تدم نايم وم م نووي عد ئكليبإل أب نولموتإ اكسكسرتانك ٠

 ماله وسجد ناجل او ٌقِيِفحأ نيب محبا مذل اهمناكن ا د قشحا ناننمو ناكانا
 هنأ وت رالثلاس | فوري اول رعت مح .اىافرؤ هليل ! انتل أس ينم بللبب
 لذلح اما مم لش ل مي (ىىل دال اند امر و | الد كم حواس وحل رع ”ترلظلل و



 لما ودون اذ اون امل اورام ختام !لشمو نجم ا أيبل اهي ارهاظل امزمرال نم
 شلال ادزنا لعاورشع لمحو ماعم ئئحل | لصواو عج | مود 2ك ارّسجن |عوبزم

 .٠ مالافرعز امى ايتو طميزغ اءفج وني الرجا فرح ذا يرعب ل يهذح ءابل افرح
 لق اكاظنلاا لقول وات] ووماما مدعو كلذ مواامد ثدؤكت يصل ا يرحاو

 «زكإر دك اسولصملا هش جعار طع ميت سي و نازل عوذحو عتباسال ذو
 ١ قرد محيط اةظرم اا زد ىد عتب مت قمم وسل !نيئفن طعاما دئشش إف لاح إب
 - ةي( | ةوزش لع امات تطل مم ءووسحأركو حلو نير عم لا انوش لوم
 . ناتو ذ دواعجيالم نزح اثل |اضعد تطول اذنعي ابل ا زكو جر حال | انهد ىزح اع لاك
 ٠ تيحررط ئلاءونالا عى شعشلا لل ١ ماس ب آبل ا اكو وهنن ا اشعل ف مىصذمد
 3 دس نولواريداوع اهدار حر رفع قعرجل او درج رمي وتد ملف أ قولي مل او ليبرملا
 ٠ مقاوعدا مشرع أهذا م ملالرتس |ررفحشص خو بوني مهو دبع دول أاحدأي وقند م
 ١ تروراغ تو نازاح ملون عود ماسلا تختم داع نه ناش الذ ناتي دنذ
 | ١ تيكا نكاسال قد درب مجأتنعناينمسلا نال عمذل !التتكوزورعؤ لغو وسر
 زري نال وحلا كال »د ىدتس )ماء ىىمحز م طمأسل !ن | وداعه است وابد ورملا نا زيا أ ايد
 جيتا ل ويبىلات افتر جانرسؤ رسولك نادال روما ىهتض أن رك أ مس مساهل از
 تييدبق و لم نيظملا لعل 4 زم ل رحل هزيب ل ووتبشي ال نويقوكلا اناو تورم اوهامنا

 نرحزعيدرحرب انا هوا اود ن و زير يبرمبلا نإ ننقي ره ولك نا فاشل نيدوكل او نين بلا
 لًرال امنه ثيحأل ا ثلاث الار اصيال نا خشب ن اكو 'شدلثل ا دج وال رع دجترع مسامع
 زذملاو عت مال اذنملل ا هلق ىذت الب وانل !منش شحال |نيئهمل اىلار أاسرالا اذكّو
 زا خرفسلا ف نكل جب ا عرص رد ورساقنبإل نيزقسلا ناب اتللبابل نمل مب امال ال نجا
 ةبانانإة ورحل انام ا راكتد تع اج ا مولكرهاظ وساق منا طعزيزيكالا ان اعل مم اب
 سايتيغنلالازماب دبانال اًرهاش اددرب امرثبك مهنا زمن |رقمتن |ال اسئيتال رح ع رح
 ١ ولا امرنإزم دربإم من رايب ميو مياسلابابلا ةيؤتملاو ل ماش اليس المشل ا زويل !نازعو |
 ٠ توكروجينا عباس ابابل اوه اذاملع دري شل نإ / علف م اقبال للك نا عع ةبانال اكول لع نيزغملل
 علا ءابل ازرع «دوزقعا اك( ةسم لف مهم اذ 'يزحأتمل ارطمند نيذوكل !اوميشت يبرم
 .(يجتو هاعداام ميالرب جاالذ ةدرعم عزرع ةرعاثلان !١ ذأش كلذ نولعجيالدراوف حرص
 مزاج عاساطن قون الزبانال ان امرهذدنا مايطعدري الامين از اغلا ذ متولورلوف دقلاخد نم

 ْذ



 ”ةذافمتيل رسلان ائيثن ار اعاسبنونن هنأ ميعذم ناي او ملم امال وركذ
 لاين ازاوج مزراب لهو آبل اذرحف رحدلك لعل دب اكزحالنو انما ايتح ارياعزم مسامانيطع
 هد رمل فز اجي الريق: نال رحل از نجلس هس !لسنل | /ندل ملوصد لع انرع امس مدعل كلذ
 مهن اكن مشي امرلا ضن اذرسينب]فشسرععرموهمز إل ادانتسارعابتاو ىزايل اهل له ذبل او
 تقرنإول او ل ول رم للف رحلان إب افهدرو زم ا انمدلكو دزئنمل اوال بيكرل او زايومالاو

 . هونعؤ | مس اداوْمَمِمح ن اكول مشو [مجزمتسان أذ هريس م افدإ شمل قسما ءآوس عضول
 رش كما نامزى اافلطس يذلا ءأر.شنالوهو اوم ىلامملالهارزعر [:جلا انهو ! ناجي ذاك مالعا

ْ 0 0 1 
 يلا 2نوهرملا لطملا د ورسمل اديعول نوكرتت هذ ون مورل مانع مرا وحن هلزتب موا اهزنعد|

 «نيايرمسو !دوذجيؤيا ترعب امم ل و أنيؤنملاو كرام اريلط زنيرسل اسري رتشلا داثلا |
 مالعرخز ناا.ةحامر عاج ابل الخد اوا'ءاضموعاز احلا ذذح مالى ا مولع! ا لد تدخل ايل ااذأشم

 . كرلارولا اع اءلخد انال ل عوخوت ذ !(تصناكو لطمتر اذللا مخرج العسؤ ارسم امو زلا زهد لع (لخدا
 نالوعرزمع:يإلاغو ضسلتال مورجاو زحل ازم] بون هرج ياو ريإعاما ور ذل مف ررباو ساعه ذ
 ماوع هاتنلساا لمي شجيما يمول راو رزفوكك اى ادي لسزاجل منقي وص ول ول اق ومبسؤئسم لطم

 ماوه ىنيملا نهم اي نوبميلا ركب ل ةزماجا وضد وم ناعم نبع نمل اى الصد اكل ة رعد
 اَنطررتلاد اهباب ليز عن وكن ]قد لارسال احا قطز ع اقبط نيكل موك ةرحوم اأرلأب هرمبللد
 ىلضير ع اناذ مليت ىصامدلا لات ملافام ةدّسل انف ظعإَيطنع دوكد مود ؤس اق بلوع ةدزسلاةادعأبتم
 اعنف رفض نزلا زؤر ططعد رار ةونماسدلار اجعل فيز عراد أغا ذ نملاو نيل |ل ميو الع
 قنواتنا طلعو ماوح ناسؤشإؤنلاف الصاد ناذرزعو ملوث شنو عزنا ل ماهمص ذب
 ” لوا دماعدح نيشبؤ ىرظن و مدلطلا از تنق ونة, ىكبسلا طكرزسملاوم | ةانشإماق مالسلا بلح اوربا
 ون وزرعملا خاوم عون وم مسا نايس ويظل م ذم هدحوز هان ال اقضل ال امال اتسم هكا ان او
 ليل ازعلاحوه و هرعو ارد يب صوتك شما المنلا خي ارحوم نصوم عضو )دج أذ اد اجيذم اعرذ اكل احل | متفوم

 رك ويل هذو بزحاب دس الاحبؤ متسرممو لوطا زعلاح ثا دوبك طبه زمو برعم ابرل ىداجي الاعب تيطرا
 م[مداونخلبنز اولا اكىزحو متريماولات لعاذم ١١و دارل اذا مزالال سيل لومسمل وعل احزن لانيفطنب ٠

 مما جزم محو ه دايك ا ةدابالل انو رحم لح طكردص ملاذ رسمزفل احلا ع ويم ومردعم ما ] زءاجرعذو
 قريد :لزاراقامر خل اونو هزل ابار طنمذلا لاي ترحل اش عدرلس ودا بع ذو معرل نول
 دوو هزي رانملا كر سيرف درععاب روس ريع وكم لا ذاسيزعلاب هو انا مال لل ححسيضل يمل داجيالاح
 ماو البلا نتا دف ادانسمذ ضار ادب يكس جيرو هدحو اهب ناز مر وخر ارتال. الذ

 7 همم م و ل ع ب رم مي سوس حو يمسسعفيو ل 3-2 < كاد د



 ' ١ 27 ل ءاوبز ءانمث هدحد ديزل جو امبخ اةلمحا ذاو لشل واذ ؤممو بل اهل اامازركدح ولاد
 ١" ةئلاع سونا ةرظنلااغادتلثذيالوسلاو ىوعو ٍسش زمكاديج نظل |ؤمم د دوج ومد |زفالا ورم مذ
  كياوسر(بوزممالث درلو هرحو اري نين كقاذ اور وصحي علا :! وصح اوهز هذ الر مو ار يملا ل١
 هضم ذي زملاوهض_ىولاورشلاوه ن,ىل اذ اثل ادام اذاتيبتر قرف كي زمكيرسوا كي مؤ صح
 زاك اهني ام وهلال غدلوهاغاررلشلاو هانمرتو زم ادإ ال وعم انه زحابراطرلن وكي مد دريك
 وأ راجف بوكر هت بتر ا ولن الفم اسلوب متي ]متل | واذن انهو وهو ل ممللال لفشل ويرون
 نوزع ضر اظل اهشعااذارتدحوذرلأفصةبوكرلإر ترج ]ب بوكرروت م ككرل ا اييزيتباركا سطالغ
 فشل شالو واما وشلل يت ضربا وزذسل اوه رظل !إ لماعل انالكا ذك ديعجن وه دافظ سرع
 ضال خلوكأ مهب لذ ضريح كلم اتدزنارثضاهدحو مغال لسلك تلح ذاذ هدح زمول نيزئكزب و
 كيو سنادلانطمت ايناوؤتن ني زف هون هدو رو درع أ دلك :مأشال ازمس لك الت كءاكن

 انام قل اذرحتلخد اولذ اهدحو عاشال ارمتلكاسلق دمه نجوم وكت ا طارشاالا] والا وشل مل دال يزعل 0

 نول رمءايسس -[6 ال مأشال زمكوأيستلملا توك واف نين يضل نمل توكين رح ًاهدحو (اشمال زعشللا ان
 يدتنيفنوَم نوكيرطتضضانلا تدل وقل نو لمح اورزتملا كوزلال لالا وشل يثقل انكي وا هزيم مساك ارب 1

 ' قات حلوخرب نمد | هذه راصت توكئالن او أزم<لك ا نون لحد اهرفعزم لك ادق نوكداهرييزم
 '/وأسرتعزمت لما ىكلناواا هرغكتو دأيعتلك اكن اولا طرلعيز مالو أي زحال أيش تلك  نوكتال نأ نام ذش واثر مكي
 0  انهقرطنالث ئيتالاءبكرلا ل سز نيذنال ازم عج امس دنال التل اى املا هده محامو ثرطات

 رونا ةواكودزكم الوتتله (يسوملاملاهدح مانمالا تلفرت اولد ادام اكل شمل إعلن اتسرت اذ ْ ظ
 ان ظاملاهدعوءامنال الفسق و ذاىزل ا دايعديخان ولكلعؤملا مدقتؤ اهؤسل النجيل ونت 00

 لقال الر نال اهريئنمو اهتماما لن ليكي واهو ئمتلكا تو كدة راو لش ماضل زم ]كانا كلا ٍْ ظ
 ونؤتلوح نعمل ! هزه عمر كهلان اتيجنح اذ ءاجن اه ارو القال ان دال ليلو ماخسال ابديتد كال اؤنذ
 ي.رحو (اخال ل ءانل وثوم انوع شفع اذ السبب ازيلال لحرف قسم (ىاماو ملول امك

 رزق نادال دهم ارض اكماىنمإل ايىيقمل الحلا وهال اال اإىل اد يت هانعسن ولدا 1
 نارؤشن اارحلو دموكحلا ناك نادركدلا ل سونزونسلا لف اذا ال اكان كحلاو محلا ل سنبفينلا
 لياصروم نا ماو الذل ارحاثإذاو هدا ارح | واتا قشايكملا بقول اونا كمناك
 ؟بعاشل ل66 مزقنول اكفرشرلا عاربي لا تنمست اوريه:ن اناللوا ضبل اعاورلبق امالع

 . قيتشاو اوسو انام نيونيزت ب موكحم اوصنل انا ضم /نأو رلكيعؤب عما ملا ظ
 ظ تولت نال ادهن' تولّغال اهدح د مانال !ٍطعلأا ومر رار وشم لول تييغ عريزجم 1
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 ولحتو اهدحرد ماهنالا طلو | كتدافرأ ةرذت ١ ذاومامنالا لعزل انعا يدالهنصالاكاو .
 راقخز ازيملاوعيذنج عنا نمي فو هشي اعل وأ خال مل دام عرقي كلن لذ نلفلا طلعو ىلع نك
 . 2م وناببتل احا لراظس: انانع هركك ال تاح دل ذر يوئسؤ هدئيكأم اساعدك ملام
 هليلكو اس نم ترنخاوةريباؤم زيكو طيزعل لفن اء اد تلت ط حزم وووكبسسلا 1 ماسالا هريرحام
 وعر ,مورل اطعاماواعلان امثل طه يلح لعتساالاو ئيسل انا زميولعلان ١ مو هدحوف لاوتالا ناَحَو
 اونا |ةوركذ بنمزنؤى ا ناوطس كك ذع م و5 فلطرانل العوجا واوكشيريأ ماعد الش كبل اذن
 ٠ "رمل هو : رع مأعل | رحا ييررص# تيعرل ذا وع ا:لعل وئتولم'ازنع موكل قست ينم نمثل

 توكينالةحواننوم( لع رز مل اداعئل زا و ةاييجرس اوبل اني ايو تاثلا عرق ونبو
 لير عمت اذ لاناغعوهو ضيف لع وبجو اسكن الاةد ىنم او لا تطص مح نريئعرم
 عيتالاوب مل مجاءانهنن !رهانلا و رهذن لع عدضا هانعع ادال اذه عاسأئا ةريبعوب ان 6 ادركذأم
 رح وشمل )ب هنييقد وطال يي ىكذملا زهملانيزمت عرب ىذل لغسل رص [ ممم منع رابع
 ةوهروكل ل ضورعافاو اشكو لاره اماعسااووبكل و اوك ربتتروكدم انما لعرم لش
 .”[ريشل ان حو ىللاضرتعاد [رهاملعز د ماجم ااورب كلَ نارام [ننممزوكل العتسالا
 نول ايقاندانالو | امطكسر جلاد انارهاملعربكل ئدرملاو نمل العال الق هروسرب ل لنه
 ظ ملينا رع اثل لد ارسسملارفعلوال اطداذترسمل اذال لذ نهر قسأسرل ا لاتزإبنريركتلا ةيرفترجب
 ريلعتل او امم ير وبظ عييت ىصامرل املأ! نال اه يظن انك زلتلاف ةزهاؤزناثلا لع ازبار
 ملو انيأمزبدا ناكها ةيئظلا /وه .ةوتإ ين اعمونملا ةلصداثيذريملو ماوت
 عل ال الاب زحل وعنك ل بولصمل ا هتبلم كو طوخم لانه يخل عونج يتيلصالد
 زنلاؤاهضو ايس لاو /وع ةشعل ائنل افا إعلم دال( ذريخل د /اوك سلايل اك
 منبت اىاذعم ارأتل اني اكذل نمو رسال اورع نام ار رمر جم اوس ا دو عم نيب ةعئاول  اهناب
 كلر ماعاد مناع ف رماقم ع تمص !رانل ا ااطمر وتم مسو ت ايي راو انه مالا أذا لع
 ملخوااهىانع تورقست اعاورانل انا ذ ومس اياكرانل اتا ف نومك ال بوف اكل انال
 انمي انبوكت نيزاكلاب ونتج حبل مانلا نال رم لل زج ا أكرم 'صتخالل د مولان |زعجت
 ةفوررلواو لوف ككدؤ ملا ةمسو ينمو لل الا وكمال نجا طول ركز مسا, اسم
 مل لومنمللابو لع مدلك امو تل لط ورصمل [ضنشن ١ 65: كل نشا كن تيرم
 ناجي اكدتشحولهتسوللو ملوت وامل ارلاب كلردؤنك ا امكردس ملوك
 ملم ةانثملا ال ازعنلخ نال جا المل ار درعشلاو وع ؟.ىلعيفا لق تاس اداوم
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 يبه ترابا اونباو تولل | و زل ا و لام او ةسدرتيملا مال يس واسهل
 كارل|امل امو مبدع اص يكلوأتبمل زلعرسياب زاد ةدالواا زلعريلت ول ان اف ب اهذ
 محام لات (قار بشل اذ ذب يلعتل !ل ااه رمو مولا ف ةريوريصل أمزطعن متهو
 رود رهظومزم لطي هريزعتو ورح لاف منامتسالا قرع كاد هولمعنايبلال هاد
 ' كالا مالا هذش مين ملون نيرشعو ينال نم از أب يباح سواك طري
 ْ قمل او دك الاحأ هوى وري مخبر شم مورس وابعأ.ى هيرشي أدع رماوث كلاعزباو
 لاري زعل شلل باذن اكول و مدس داق ئسل اب ءالايرش لو أكف ف زل اعيش
 1هتلال انو باح نع لأم نموت روت | معدل ازموامايرلاب مسمشو عتلازموبرت
  ءابلورعا د اكدعتم الهلا اًرم:ىلل ارعالةن يح (شمالاق اهراعي لك افهم املا
 مل وف قوتم ثم ركت اربد د جنن ا ىرشل مانع ذهزال ميغ ا رصد ان اك
 لاش ازال مابه عا ذر ايعد الس أى سيوح متل اول اذع لح ارا ارح رن أعتسأو
 . فاكوارش فان ام ةطرظو را جلول ادحا لعامل الكال ا جوا !ظموع
 تكل اونعلنال لويلارعذلرسل !« مهو مجاصه وا | وت يزلان اجب تك امووخ

 كول ارق أكل |ى أديلع ثق! !نلون مسالا خه ةيبب بل اوصرل الات ةيببسو مارق“
 ةداعتسال اءاب نيبوةرببسل ا ءاب نيباوترفأدب | ص ١و ن اّيحوب اك أةلبيبشلا ةيكعو
 موي لونا[ امتسال اواي دل سال يبس طش رتل[ رم ةيبمتسل | ءاباول انف
 !لخال ا مدؤلبانم اء( وشو ةيدوهدو ما وت طا ا وهىزلا اوهسو متل انيب طسونم [
 لتي ناو مج احا (جوزلزنممل ال اء ةيببسل ا ءاب اهرمنتن ل ائاو تولهت ةتكاهذنملا . قلظرا مو وتم او لاترد اسحلت اذ وع مصو اثم او سحر اال كم اوعال ا دع
 يلا وريرجوالذ سما ماو از اي طير موبي طمل انال لعن جل الوحل
 مار ذلدال ازيباسحتر ابل ارح التخال بالاد نيرح ا سينمر امثال م ايومتانمو
 ا ةزاجر الا طو يجامع د! م لغانل امضاوم ةتسو اند ايزو ةردازل اوهوريلونو

 لاك اوسع نشرتنت مجود وون اقديفر جرم ر عن از هو هد زم اد اذنبم اد لونمم او ةريزمر
 هتف نكوع ملوذ ل [ر ملم هر حر متتتو ثيل ادىششل اري [ونل وهدد امباينع اهكماعيؤتملا
  لاتيبرم#ل زك / د ئكؤعاذؤ زدلاخل ادزنمل ا يرام ةيلاعلا ةدانزل زم انهلري مس
 هّسازل قمتم عزملا ناقناو عباسل] باب ازيواو نخل اذحلاق ىفرنل كاي [يط اخخ ةلول هرجع
 الو قتل كان اّيطاخ الول لفن ًالوخسنزك وود تولد خخ 1. لوما طومسون
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 ًاؤلخ نول. ةيامماحلا غيرت ال زنا لعب جون | امل اول[ يل ام ل البعد موق دبسريزلاربيعا
 ةرع كلو نحل قلد عازدال استرعو امل انالخ ط شلل | زعم |تاعطش وسل د سيل اذ ال
 قينمامدلا لون مويا لعن مد ال لجو تحرز منا طم ؤسصتمال اثنا بالا نعشنانلا
 رودطالا عم عر نص قرر نمح لاو وج لاو ايلا نرحل قمل ايد طع مولكل ا نعام شما
 اما ظدن امال امين توج ل شم وتارل و مزاج يوم ارت سم مذ رئلماظ ضاوهذاتيؤلا
 اساكس اننا[ شل لذ اقل ربو ماوث ماقلجران ادتق ل مران التيم اولاو عرج ا
 اهتويو نيب اجلا وحار مف ددْ أيوب : ط>]ب اقمرش توام كي دار ان ضيوشل ايو رافت
 - لعزل السيال د يحال ا اعني عقل ارحار نجا هزي داملاو ئاب افبز اضع الادباجلا
 ' زظادزومل اواي دره نيل | طوشسل اد اقو نير اينبازم ادافع خدك اش نوكيالد لدالاهسم .

  ديدنو ملوث تلكبالاهجعملازمومل اطر الفم # مون !برلو مؤ قال ديلا أذ
 تنمحت انعان لتلك مثماوملا ريد ريرزهلا اهلا تلق نأذ هش وح زووم ارديخن دنا
 ٠ تيرشلاؤعمورم الز اذ حا وس عم اى دأفاامناذ ماوملا منش هلع اريزعت مو يدعتلل
 لت ولو لا (لغل !لامصي | نلطم ةورعملا :دزذسل ايدارلاذ |ىشقي نور ون ا ةدح العامه لحد
 كك: ذافاو ف ورحل تنصوْبل ني احم اوتيل ئمملا اندم اموشسلا تانو د مسالامل سنن لونموملأب
 مهند («و أسال !ل !لامذالل لص نال تنصو اهنال ةرإحل ا.ضورح ا ميجبط كرتشس يتعلم
 نلامزبادعشل اوله لو أهريزعؤمم هلو ملاذ راجي ترحل كاز ةيرشسل مدعي ا
 توما أمد مولآ اى ئسل انه نينوعل ازمدحاركزب ل ,نإىلب شل !.مرتعأو ملال أ مزس نهشنل ١
 تمل ارد ازووو يحال املا س ملل اشم مول طاق اىلوالاءصداتي ات عنعؤمل و لاحت املا
 لعاتل ا هبا ةزمولا ميول !(ىدارم ازال م اوهدرتماخ مرش ابا ناعسزمةدودمملا مدل
 لا رمل |ؤمم_زفنل ايدعتم مزالل الشم المحيا :يرقسل أف ف (6' ادنع ان اك تالوغع

 ةرفلإ |ىاذ رتررهري زب هذ عمو نع ب اهذا لرو دصري خبه ئسزأةملعافاعءابن |
 ف(لاطإ !ةرح درساوب رلومجملا لمنل اومسز ديا حجب ةرظنل | اماوابم مالك مشل اين
 ةراسنإو مرونبدهايهذونع ماوث فمحدو دابر ع أ فرماصتخ اال لوسي (لك اجلا
 سرب يحذ تلد !١ كاد اذره زعل او عايل اب ميرقنل ١ يبن | طسمسل ]و هربم !لوتؤمملا
 ةمزل ؟.ةبدصو ان موكن )وج د ابك ك دو عزو نر نم ا قف [4تاهزرل اق ملا يحأصم منك
 بيرل, ردا ءاشوم امل نفل ادو مها دهم كبس اجو رلوق للوج اب متت غصدأك ب نيلي مساع
 فيرا 'داحأبل | حو امج ةروك زم ا حرشسل ايد ارم ا نوكلو قريئ اربع ؤعاتل اذ لت ممسب



 ىف ةناجيد /3' !رام ىداول انريص) انين اهدبال ذاق داولاب تررمباىلون نم لع
 لقول اول اةةاصلاو مارد ماقل ا ءاسلقفشت عويو يلوي منال ليقوم لاوس
 ىف منم اك قابدلاو هريعلعرع دوت شلل خشي اه ىف عرش اان ادأ, عر اهبإل ئعموهد

 هاارم ةمابع تاكربزل نكاسمن اد اذا ءانِل ان أخل زن تساوت ثور ميل |
 تانحولارعويزبتر روع وت اهرعوام بلا نم ديؤي ماذ ليز تلمس ا الذ

 نمالاكن !رطصأح اء ئتملاؤ هدرز نريعبصم مطحن مر 1 ملام ليلدب طوع مشرف ءأبل
 لوتس زم كريو رملا عمتاصل ال | نرحل (متساورذ اينيدح كيلا! لمتتسال اعتاصنالا
 ا المسال اذود ىذا اقاهملالاا ءابل الحل دال ان اكذامتسال ان رح
 مز صاك لوني شد اعنا ؤمص محتوي اوال كرا عادي الا
 تا موردي لاق ايتن ةركترد ورمل | (هنياعم وب ونس |قركذبب لرناو كال ةريعو

 ١ 9وأباو دباب توطسكى رجال ل ملا لصيال ام ناعؤن نيطعوهو :تيفح /لو# ىنم ا

 يلا ذه اذبأص اركزب لو نايحون ال ا ةسيهوهم لح عديد ادا يضع و جوهد حا
 ممارج اج ةيشؤو فنن اوه اوعاذه يونس لاذ دحأر ئس عويعير سن اولي فشلا اكو
 ةوكمل المل ايرسايل او ل عربم ا وعيبسلاب انور تعربعل اناث تال كا ذب عمد امج ا الملل
 0 نا هئسب رول اند | عرب رس ردوكبسل يزل ! عيان انالوم مهارمل [مهجبح اصل راطتل ادداشحلا

 ناوركذ و انبس ل حلا رع ميسو هرثعلا «لصوتي بيسملا نويونلا لاق اعذسو اوضتوانفل
 ١ مولانا هال اركذو حا عا نع موكيرما زلعن انا طعامانممرىرب تارك ر كد زصرل لحل .
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 0 الامي د لطحن اواو ريببسللل ءابلا رك اناعو ةريبسلل اولومب لو ليلا

 1000! ألاو اهرئ هو ةنول تسال ألان اضياادركذو ناراعاعماب اتم انهو

 فيدو لهل هتشكؤم /نارتسا بق اناا ريعم ]ل /ءاعل ا هيشرم نا (ن[متمدوج وز تاو د وحوار |
 00 1 ها كل

 ظ 5 انسدوع العلاج اهرورج دوج دوج الدجر اهائلعتملا ناك ىكودلارتاالال ساطع ةظخابل اياب.
 ١ هلا نك ل ناوابلح مدلل لولحلابلانيتملاّسل 01. ثرمنو مالا دوجبول الريل زل ا دوجتذ ورب
 سدا | عيا ان اىذدال اكل ان الرتبارطل زم معز اف ونع ةسجل ا وأبف كازك
 5 2 من امتسال وأب ناتلشنلا انهو ابعل لضم جال .ءاملا لج النكت رءاملا

 نيارزشاو « لص امولمل او يال ةررع خونش !لسحم امرت | يدل ]هاند قس ل اوشا
 | سل عز تب لوادللاو «لارلاب عرتذتر انا اه كج توك «تل<وطسلاوشل !تارتلا سرك ذ لع

 ام
| 



 قلبا ناو طي اس اونو | ٌرطساوب محلا ىلا عنب رانيا در كلاقؤ طرا دلو انمب

 ةقيووعزبابل طش الذ [نع كك ارياف لسن اامإو عنااول فتشت امرإس اجو ح تعم ا

 زاك نادوهد ليالدب هوهجود اعربعدئىربالاو نيمو مأما ةاكحؤ انتالاب !لولععتبجو |

 لولعملاو زاعلا مذدلذ لغد را اوممو : امن ايالا مدعو الا لش بعل اذ تلعن المل

 ٍ سلطان يق الار ارق وزمأشل أف مامالا ماك ازعل ازوداهزجاترش اوس و

 هلص>ورزطرناز او رشا اوه رنوب اذ لاو قوهزل [قلخرم هلى د ءاؤشلا ايئلالاقنذفلا

 مانتسإاو نامت ]يلا وبم را وصحت | كو فوه اؤزنونمل ناو:لعل اوم ةزلبا طرز اك

 صخر | رمل: طقم انلارجياموه دؤاثل | ةونلا ل راش الو اىاثلاغ ملى ك هتساذنا
 ىئطح شلل 1! عررصتللاطءولخا دوابلاةريزمل اللهو ايبا لعروستمو امانلأب

 صم لعرب اخرن اطال 0 ما !!ًنآد ص اسدخال افاثكلا
 ميث| تسال ايدك | تاال اديجنزءازهو هع: هو (ًال لع 7 وص مراصو [لز لب دوك امن (لاقيف

 ظحالي وعل اقوابوشس نيزعسلاس | ضرعكن 56 قخد اكر اص حلو مم |شاوحىئ لس ةروهتسع |ذر |

 كريم لش ةدابملاب كصسنع كيلا ىزح ان :زملار رسيو حاملا :لص ةرؤكرما وابل | توكلد امم نايم ١

 الضد ايصال اسمسحالا مونوملا ليز لعمل اا عايلوحدئ ارثم كقرعردك قئشإ كلب (.ومسسن (ي

 روح دثمالاو الوتر زعايلالا حادي زعج مزن ماجر ضاملغ اىلعضارع نراها

 ع رسلان ورح 2س انا اراد ني كروت العا طم ن امس قئاوسديسلاناو

 او ستمل الأ ةديسل ا هروسنل !طعابروح ديلاغل ال اخسسل اهبل اذ نللخاو نيرعال ازاوجرع

 : 3 فلعس ” ميكس اوالا ةمدد|ذ ان رسمنا |لعاورمج و نيرتس هركمماباي امشالهافل اه اانابر

 و ملوالول تر اشل زن ف امناعدللح كلزيرجاذ وحزب م تسال هر طشنلاو ارمكتل !طعابزل طال قسملا
 عر بام امتار لاو ثلاثل ابابلاوزعل دك لذ راعرمد وكلا انه اهل اميزجزم

 فازوا دولمسإلا بلك ةزاشلا اناضونالولا ةررشمارزعل اولعيإك د اًشلازود نسل انور

 زق زوم ومن نم ابشسام قلك نايل هنا الك اغو ةذاشد انور ولبزم ٠

 ءارئبالالع ضر ىززع اهل بروك اهرورع ب اعالا طعن ]ننيرح بر اسلع اذاو اللا
 تدزعطا لن اور راح هزمد : ةلاو اذشبم ةوكن | زوجالو ل وشل [طكضحن شا عاصاج مبروكوو

 "دع را نر دبل )مي وكو د عيبطتو لمللل ماعلا ليتل ذؤ نالءنيفلم ا

 ل وذل ذم اص ةاملب روع ابك ملزم ز وجو ردسل ا الد اجامل مرا
 نامل ضاع( لل ل انم قيم او لعب واي لدال أ اروع هديب ت رسول ناو اكل امم

 ا هج يي ا م يش تح اح د



 ثلاانهو نما زحلا كيؤر وبإف ناكم اا صرح از يئتح الع ثلث طوب )ل | طكنطناى اراد
 ماو اهياسالو البلل اوركدل ةعرطوم هو اود لف ةأشتسمالعلذ انهووتنم
 اكرم وتس موال أذيلخاعادرزككلل الف ؤيزكوالاخالح اني ادد لقملل تيار اهي متسا نكل
 رتاذارادل (زمّيالا هله إو اعز يكل عيلسم اود اكول ايروكا دوب مر ملسو م و
 ادق وزيرسملالاحد مهلاخ اونباعاذ اذهكينملا يود اسوم ا نعلق .هدادو ن يقوم ظنا كات

 (دش زف برجل | هز نزع هر ادوه تلج قتل |ىسمأذ.::لدناهر اند زمذوحرخي نيس! اور
 لذا دارا مرثكلو هليلففن و وصقينالو مر ثنو نوكتسالا ولهم خذ | الا مزن |ةرم رشم لع
 ا مهر وزباكحنلسم اود اكول ملودو للق كلل اونمن ميركسزمتماقوال [زعبنؤز أها مارتنسأك تاز ينوقرض مويلإ دل احا م هتهؤب] و زعاسإك ةودون م فرك لا نوعراسبن ا رت ثد مهما ودوبازاكول الا طؤملاهددك ركل زميل نووي نوراك تفل زحاز عن وري افعل نال زمنلا عن هلمنقال ن اكارلجؤمل اليلذ أكو | اكوكشم علمل ان اع

/ 

 ] مو احر اهلئلسمانكول ا ضو ناعضالرس اح كالوس موهير اح مئمال تنل | فذللع !اوجاغاو
 0 الاول اعرجر احوبننل انال سناء ضوعلاز اوه اماكو ءأشن هلل صو أنئمال دال ]روم أيلو

 مايل! دصول 7 ورساذ اوال ا هرئع لع ينبع ميلك انلل ذ ناكن أو ديف دلك اكرر
 ظ ملعزل اىرامالوفؤ ةددئسلا ّنال يح تمت دائاداربا فطن ءاقام ايد منا علشأو
 "0 ]وزر ءانياخ ريح ةرهابب م دانمضيمل وو ذففأ انا و ءكسااالو يدلل تق واف تنم
 ناب ىيرل امال ةركنل اوهذره اظل اس رماخ دامالااجرهإلو كود ؟ممرص فإذن اي ببرت ما لع

 ريفملل نيل ةحلادح اذ اضدةمواعلا/ر يمد تح ةربكلاو لعل التحت اف تمداعلل عاما اوؤلملا
 ' ناطيغاس هزدكلاو لسا اذ ةركتل هاو حجب اكلت ةزيكلا دا فمما زم امطخف ذل لعل ادام
 ركل لفأمإو يجون دم رى دين انكير اهتلوتنندإل انهو الجرن اجامددحاد يازعر
 ايهرافظاتييس اما ذاو هىلزهل الود هييشب لج اوجد برو زاح :زيمتل شا وحي صل ادا "ايلي انل اهتم وس ةركت جاو حسد اقفل كلج طخ اوحر برو رلا_و3 ةيجل اريزم ١ عيومرتدرسلو اول دربك [] امتسالارابنعا ثياالااهرعال دارلا ملل يللا هاك
 الار سلا اول نواب لا لكل دو مسسلاب بنما ةسيشت نشف لع زباب جوو ئسامدل ا اذ
 قه ركل [نلتساجو اسمو اهنسإ فيز لعل دوركشل اذ اضماب ىؤيرركدل الاثلإب لكم ازك
 :يساتل] بابل اوعاشانلا ةدعاقلاو اكؤعل شيلي ل ضو لول مشل رطبا ان اثلل اهرحزوكيالد
 هنالايل ل رموحر دل طمشلا تح ا ذا ئ اوان مقص درهاظلا للجو بل اعل او ماوتت عملا
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 دار النير هرم دريل اىراخطييشل ف فافئصو لامن اووفح اراههتسانس واذا ٠٠
 0 لثلا!تبانوهدمل انام ءايس ا رهرط مزعل تسااو ىزتتالل لس مرامزتعابنو
 2 لون الواللو ميواعم ما ثيل اياوئع ئلبا بري زيوامم مال وت ايساببا كلذ عرش اور يصملا

 1 مو تافصاصريؤشسإؤ لات ايبالاؤ ام يحن اكزاالاذلياف ةْلس اس ىانوزح
 تعض لعو مدزهنت اهدعمل اف ثيحبب رشحت قشل | هركذ امانه يلد ذحرل اغلا ل |

 نلعيرملاطرعب ال ادلوةيؤتتتس حى اجب ال انين اثللب ابل ا ف ل اقر [يقل تم اها سعب هوو

 اًديررح ل علومسو الوالاؤ هيمي تل الوسم امر وري نال تقلد انف لاسر بقبر

 ايداتم او تلحداماووج انهدوحزيبس مصل | انه بيريز الر اجا ننال موس ماهل ايرزفو يرط -

 امج رو هللاو المرا فامرل الوف انهزماع جرزسلا ريلقنلا داركم ا دان

 لوال راو لوس اديس ال شن دعت نال هت وكذ ل !لساعل ادعمنا ارلاخ ناك دعمرج
نخلط (الهلائس امر وقفل, ضع اجب حر مأ هوو ا صاح هريزون اذ ذي ت دعا هيااولاقذاو |

 

 فذجيلاذلا ناووع د كل روييجأ ماله عونمسر شجون هاناتقوف مظفل هلع
 ىزماعل اطمشل !نوريظيهن ون ميلا اهيا شيم نب اما نك نهرب انزع هوك هبل قلشسملا
 ناكل انهواوع دس ابالي مالكنا مث ةروزمل اف ولا عرايإف |رنوجال لا مزن

 امرل !ضرتعا مم يرهاط عاد امرنا مولكس اني فاو بساء عال او سن انجن حشر
 كرا الغعل | ىرمملاب هدب اي[ نش لوقو عفاوزنم سولكز اهلص احلم ال انه
 لوالا نما ضو اثلاةلوغساسر و ب نال لوقو ان هاننبوروال اومنما ثرشر
 خالد اوارس | الا لحال إس قاعل !ناؤاثت او لعل ايف اني ال ااوتم توك

 لوب موكل | انهو زل باتي ب زهلا متيرغ جرم اقلشل ةجاسال هج كرب
 . كول وتارابنخناب ىهج لعدم ارتعازعب وجا نكي ردا مير عج رجعو حامهتعرو جل قو
 فال لد مموعف نوريزص يال عسررمق اذاثرحلاب مدس منال شبل لغم اكرعنو

 رونو ات دخان فرص يظن ورركتماو !ليلت غسل وهم نأذ عسب انهىراعول اف
 دل ؤانل !لاثل او لوعم حار لفى وسن او ناو تمدعشل ا ئمم ةداؤال قيغملا
 ص رتب اىذاكول بإب وهما لعؤاسرمازمريعاو ترص ايس كدا شملالومس مج
 00 ميسا 40 ايضدد امنراعردري جاع نادي
 يب دمعي 09 ايو "مار باععال نإ وي أزل اهكحابل تواميمت

 داري از اهانرال اهريورج اح اع تطمل [ يش [ج / ناب باجيو تزرع هاو مزاج



 لوو ]يقتسر عوف هبلانل اوني مو انولعتم صم بل اطلاو ىبا مديعمو ما و لمأنبإف
 ءرارر بوك ال احرعوم وو قابلا وحش يذم وع ليس قديح شلع  نانررج
 منانيبغلا كار ومرأنلاو ورب ل يهزم 2ىنخل زف لعوساماذهو عرس اثهرؤ

 نال اعاد ايأرهؤ رإج تيب اذيوس الف تحوفق لب اوكا ذزحو اهرورج  فصمحد ١

 . طر اوإ غنج اوويعل انس ىررع اه نيلع لتس رلو قو هروس اليهال صلو رس نجر حظ انك قرملا عوكل باس روؤاول ارعب فب ضذح يح )ل هن دهأشما ا طعس وازرا لأ عىل انرعالسمب لمص خل خوك و ماو د فصول ندع ثوصوم
 د

 ؟لاسض اءؤممو ءانث اون بنز ح نلتت لوقف انئيلاو ليم مب اذ نع - [يلافهز رجلا رمال تيبردصإلا بج لايق 0١ لوعنملا تزف ئل شيز هلصأ د
 َن ومما مدرب او زيلع ايدح 5 ندوامتلا ماعل اوأنلفشس أيت اىسو اليل
 :«لضل | هاو عمات دمإو مصري ىالار جر ماو مول اوهر نور ازخاوايل ايفو ويل ايزل [
 ه4 ادلب ماو سابتلارؤم ال وعل وح ىدريو لماحو ( يردون ل ارم نيل
 ياليوع ب رينزوشيحر طبل ب لووو د هاشل ا ىىرترود انكىز شمال هنحت يور تئيب
 .نضامس ع4 ردد |اير ميه روج رص !رمرمج ل هدرأبمل | قتل او ئرطل تاج اد برا
 يو نع ةسيشسل ١ رأي عرازح اب أىسا مريجلا لمحو ا ميل خب صحوت سراطم يري ابنت
 ”عركاءالط تقرا دبر ليك لق وهو رح ايرون نا رغم قدك من ١
 تالربو لوو اا وأ و انلارعب زل ا خود امل ردرماد
 اننا هذرإ او ذفرمم تدور ملأ انه تلثخا ضل اطر ع دقو مارقن ل ثا
 ون كتللجأو لعرب ءادالر وصعب شحم نا هراتحإو ركز يقو ددرسكو
 ب ا نعمل اامهزمانه دال ا ىلا نيبعل أ *تداطمب اتمتسا هدارفأ لص
 ءاشن م روالاحر د وانريلج وام هرد هارها انكي ربوجم اظطل مسد طم زوج
 ”ايلرل | رزظال |هااظح أب امتحاتشول اباصتخ اا أمزإل زموؤمو مارت
 ئيس ما نعمتيب ةييسانلا اموال رم ( منش تقول انييس اذ اك ذ ( [ضانمم تابرجودرف نص اخ اوال اهننهيال د ران صاصتخال ارا يل تكولإ لع
 ماتا غلخرردا ن !نمزإؤلم عيون قلما ثانم ليادأك ملورأهاو ىنرحد
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 تو العن اخري أع ( امه ذل دعوا موي ذزموذملاهنولق ميملا عزسنيملا ٠
 اريخو نيمودوزه شار أموت أدورعم نسل اذا اذهمووم ب اككذل ١

 . تامزلار_اتدافمعو |! دورعمنوكيناتقولا طرش اوك اذ ملال اي
 (ايامثالز مرتب ارامل امي اقر طؤ ماسي اع دوك | ط شب ن امو !لعم لاس ام
 فىجالد تةوواذهووتزنم] قف نجلا مويززم هتياداملا د لدنملوتثذ
 نوت اهعاعررإل اهرظلا ةيثس رفا مزال مهب هناحإو ًافرطنوكتال ادم

 هياماكب دأنل نب زحام ن انبسول [ةلف نوكير سما كل ذ وسما رئزخعلشل
 نالدصلاوع ميويرت مه ذم وهحلذت غن ( عمداشقولا طر شدو ل اةرورترعرل
 تاك أ رْس ا دفمملا انهن اك اينهام ,اهت مقريال د رجالذ ثرصتيال
 اكاذا ا ءلم اعز اوهو نون انه ىقتب اد نمؤعم اناكةدودعم هركن امهر ورجلا
 توك. ارثوجيو | مولثم ا ا اييم امالاعذ ثوكينا قيد زهري احن او نهال | مم
 ص اظلأدل اسس ولا نعع تاكا اولاح نع ؤنسراعو ا ل ايهم اعراشه دلوذ

 لدشلاو لاخلا ناياسز ملل ريدا لن ًاماؤ لشي ا ذع نولشيي ال مجال غم
 فش طخعازل اجرمامرعل كاد وذعو لوشل !ساوز عازل ساو هيرامملالا طن

 اهنا اعيءاويسالا خوساعفعاربخ اييلاث مرو ملوح ثومنال يمان عيتتشلا
 عمد اكل نب اوواح | ىذلاوه بهزم ا انضَد ةدئ ادارمإل ومع ناثؤرعم

 2 انزياوتبم اي وكرال ثورظل ف ثعو ذهةرذا اشم وهذ ىنسأس»رل انا ةنّيتكل هزم

 ةعو ناؤرعال نافرظاعءاب عّرمولال |نيانشملا مارطبالرن اب بؤحا كيمو بنورطانب لأ
 دوكي العدارم الاتش ماتيلخ ديف ظل |زغ امجد هامور فدو نيا ثهدرعلاناهرع
 حمس سا عبلو (ذ ![ّيسرظدل هوزملء مق نموه د ئرتبم ال (ةضحال ادعت مدزم

 لقدد اوبر ياقل نبوي اهاشمو [هويد اعاصربع نافظ ةعاجو سنخال اذاقو
 مالح انوكلعو تاموب زعم هو اناكؤمىاتددزكل مشد لماذ( هر امو نائرظاه

 ايل الفم لج نوكيو املك نوكي لش نيلويل العد ئيتلوج ا عولرتظم رحل دامك
 دونا نوب سام اذ ادعو ركترعاأ» ل رالإ ل عوريزيَبيررقمل وسم جايمزل
 قصاب الأف ناموب هبال يبد ؤيبزسا ل كن دجوماعد الاول اح ا منعدم فليسلا

 هنن امرين بسن يريم موذم بز انايعارلموزمنايبؤزحدأهشلاسرو
 ماله ان ابدأ يك دل ليلخ نكد ليلش ل اى ذ عا ضن كا و اج تموهوزنحلا ٠



 له اهنامارلان 6ناردال او (رلوقو اصاماداعالا نك ئاارتيال ا اهانمف مون نيعس اأن اك
 1 امن. عضرحلع ول دول ل ىهد وت حلي اننا كريم نأك ة نيل مملالاف حتحوت (وورعمو |
 ٠ ايمانا ماب لإ دا حا يلع عمها يلد رلجناىو اا هدجسأم خترا اذاانيس أمامك
 410 مع لفن ططزم:ىتداالو تس تيإ حر جالا نامي اكدر سوهو شم أمل ١
 ىلا ولعه زم رلارلأك عنملا بط كك حن نيد اهلا احا ل او دونر يزعل العال وحد نال
 اظل, يضو ولع نتتس ال هنا طع دود لأم وني الدوح جي اهبعو أمس
 موت (هدإطا ليال ةيسانملا لاين اال ذو اك اريد رحوومملا نآضو علصني كورال ا) !ابشاعف ورحت كو وانعم و ادمن مضل ريظلا عاج اب فدل باجيو يا
 ا هول (ىفدنْش الي غلو لوف ئنؤرلوحرم مال اسم رل ايس 'دأيبلى !هيبثشلا
 را ذا مايل مضوع ماخلا سوبا نووكال اهأفنو رشها ايميل ا ةيالا
 مل وف ىيؤارما نيحا اجزسح او ءلزئع صال اق انذت الحال اوه ورماو هاكرتنيم ارشاد
 سلوا وش هلو ومع ملوك ىسيفلارعا اهئ دابزلل بشل ىف طرتشاو ةريازا !صربكو نشأ و
 مو رشم ةريازإ ١س ةرن !: ريع تاهل الضان الحب !ةواأعا زلزتعشر ا ةدأن زمنالزخل ظ ا قنر كول ناكل اًسويزامن اووشلاَسابت ملاحم امزلولظم نسم مكركئ عملائك لول ذا هانم
 - ةءانلؤيلاوولاو لاق صل از ءزاملا رمل انهت اغار م.نم اا اولما'ناثو
 هلال !يبلازم ١ طارش زلم لهانذ اذ اتللب (ٌيشاحاةكل در ضو نحر تلت ل مول |

 رضيل ال هادا فاذا لبد ادحام تالا رحال !لامز اتيان الاامتالامحال انه
 ماورتونكد |سوزملل هوجو /لؤش حا نزملاو انيياممز صو اون ذرثملو /وم المحال
 ةرالضلا لك 'ويويمجلال الار نوموكلاو ةمدزم ضيؤسل اطيككذ لمجو ايرقاو اا اعدا
 ٠ يفتك تاك جن عدو أهبأولب اك ني ددصد سل انام نينسملا اوأبع عقل ام حت بلع
 لج زاهل ا وار لع دواطسموهفره الفل! سيلا بؤوحنال حولا نكد /رعت هاظلابك
 للدرك )علو(, رجال اكلزكاطمل مملامولكْ ردي / تشاو ترركتا ذات اذوطمملا و اىلاّمحالا
 لوم اش هبزحنال انالزم جزم“ فك ستقت كاان ١ ؟ملومكر لل هرج ف يامينيل
 إذ اا ىم (ماح !للع وار طرت ممل اهرجو اكل الص ءاوتب اططرم تح ثازكو
 . لكرلخ ولان ا هاش ما بجاد نو ال طعو قام او كلاد نيب .اهتمع ا ءام أي
 للا امادعملا عال رزغنوتتسال اع الكم الطتو انزل اهقستن انس واب ملزعملا
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 نكتنعماو انيرحزح اهوا لم اذ ل ١لكف ةدعال ان ول يلا لبيس لف (ينكاو
 نال ؛ابانإللت انهو ف لإ | لسبسالاو برو رلعر ريل ا وعز مم (ىوصن ( !ذا ءالتن
 لامع دوعن املا. قحوع اونختس مم اذادهزنجاحال هذه اه الا قمل اب وي ز مكانا
 لو ةتسؤمل نال لظد ةنجاحلا دعى وعد ل دئساقللب ارئش الة ؤيعاسدل طراوحو
 يادباحتأو دارمملا نمو كذا اوزفذ نط همم اوفدو ليش ىلا مووئاو شمل |

 اع عهيفوز ملل يشمملاب رج نمل شيل اا يزعل ادع درو دول( احل فلعورتم اح
 لالا نعمد ريعنلل نوكنانر|(زياسزمولبو ئاكموا مي امزنىا اقم تاذلإ ( نول موت

 الح بمتل اةيهعا إلا احاالا ةراحتنوكالو اوم بمال عيش زل نورتي ل اكو
 وغاز رجل انوكن اوهد ءازج اىزب ىوبسلا بص اخ وحط شو الاثنا طشل اوئغمل او
 قحضرابلا تروي الد وعلا للامم زحف مولس ع ءزح طل اًجولموا ايس تجيك ارك

 2و رجالا ملقم كلذزا كن اهزن هور رجعو تبر انمل ايل اق ازك اهفضمو ا(
 مل دا اما ملدالالحرسل زهوأس هيَسر متر ماس (يقسن حشا يؤ "ليل تنيع لوبسرلع

 ىسامرلا دتطان ود عجل نكلو لعزل ناكتإو اهصدوع ليدل اهدذ اتل زا ني
 ناعلا منك هى انيمتم (نتزجاو موت كلذ وف اهم قطن ارصر ممل ذراال و ابظونلملا كك(
 لاخ» مبوارنأ_تطعلا ن لذ كاشل ا اماو لف لعاشم باع تاطسائ !ًيحت واذ والا ام

لزاغارلاب ايسلاعزيوح ملوجرلا ايها اون شتات هوهو (لماس كاس رسبام
 ا

 "ص اقل ا رمل يوني هام يشو لك لان( يل 2قظزمب ام ]وحدد وجة تدان

 مزود ماامالرهاظلط هخو نيرثقلادخاب اميصخت ءابل اوهو الص !ةدير نعال اطح
 كفرا الما ةشمزعا تم اهحل ذد نيعمرهاطب “فك وعشو ١م ساظنلالا اىرحالا

 منيل اماورسا امو يشب يب صاوهام مئصخ و ريل نمعبب (ميصخت اول اوه
 ,اود اننتسللباب ذىأ الع ملكا مرقو ماوت مشل ميا ل اعتسا مكاو
 لم ونزز تلا ربالاب عجرم عنصومذ اهربدزجيو "يلع ضفرد!لمل لول سعة عل طم ئيالسل
 قس مزرعوت ةزيزهونل ة ىاوعو اذ لماس ىلعتلا مدع ماكيريازلار ..زلزنم
 ٌءاِشاةَنالنا يع اكو ملوث هكرمو ار ماء جزحا خمسنم مس هي اريبال زم

 عبو شياب علا داريأع ايلونك انلصو يرسل امو ديكرتلا زلعز عونك مايشمالا ام
 لولو مل ود اهرعيناترفاذا قيكي يجوع (:لصو يرسم ان او سلا وريصللى ا
 . ةاجليلوهاع عم اروي اك سزيعمالولو هل الواو ىرل ولوزع + نردواع مانو اداعا



 ماوزبالاب مخ رامريرورملا نضومو ئس قلقا ورهاظل امثال او ئحتسقسح ا يب :غنجمريمضلا
 اك عورمارعزعونجل انعم اونان | ميك وةراحر بع الول و ءاطتسمر يزعل اوثشالالل هدف و زيربجلاو
 ] ةهامد !ايسالاب(يريننلؤلصئنملاريازعلإو تضتوا ا منال نأب رمد تناك انا مذ ل سلع
 | ايللملا لتيززموذر وعد “1٠ رإاذ هرحرر اهدي لوشحل ا (العا نيج عضؤلاو مناك
 - لوري اتا نمخا هتيساذا حلا هيث اذاكد مود ءاالإمن | لاذ ومال باح مب سازض و اماو ةمؤبجزعن عل وارعتلخداذ اند ذؤعد /ود
 لطم اسا ييالع اهل الع تطعا هاذ أيوب تسفع | مبا يما وو ماري ذاهب زف
 تراوأهبسرل تبن ذورع دريك ثركمن | يشر ؤذ ئهولمملا طمزخيراذافرح |. ءلسج |مىرجل ادد
 يبس هاش | ةوكررل د |سرانلا ناجاو قشخال او ىترلأف ازك سهر هبشسال يشب الانا
 ميل االول ةىدلا نهر «يىشسرل تبت تيدا ذا ضال ال أنو ف اكل ةدايز طعئنذ و
 اهيل زا تيكف هرم اش افطدو ورعكدي دام كوه ذأةعنلا| ةريداقايزننيإ ميال وثم اه
 ظ - ,اوم شل ىفالد اكل أ ةرسان اهل الاد ميفد ىعلن ادهش وهال زر شوه و
 ١ فيساطض | ظن اموجن ل عزعتون اوتو مابملعتلخد |ذ ان أيس ااماو تمر ةمرحأم |
 ' ظال ةلكرامو مود ولعل زعزما ملم ا هزعرال اذ حل نوعي دنا ا.يلش ماو توف
 . نيل لئافحر داضد [سادزت قل |ساودالاذارعا ؤضيسنل ممول نا منه لها
 مايرام الف ايلالمكسلع ي اضم اوعرلا فاضح اة لماملا ذا ملوق تف نضال / وو

 قلك ووو امزس ول الر ادا انهو ذلال .( رايبايزعر سيول نالمتساللال هيبربسلا ٠
 ىلا إررتملافرملابالو مل ون ترعالدا لولب سانم اال رترلبعره اظوصأك /ء» ب
 ١ منيل نخل ووو زعذاضملا ريان موري شل نمسا مؤشر حرش او اكن اضم منعا
 (نطكردانوا ةموزمل قال امل عقدت ذجال ر ايلا نإب لوما انه دره هابلانياوه
 _ ةملا# هانسا[داضالاو مل رود (دا اوسمامل انا عاجل اءا هذ الونش
 *  يرويئراسإو ل١ ادلاحر اننتماواناطد ألذ بيشلامال طةلامالا وت اضلال |هدزئلأماو
 | تيه !راويسول |ةرءاذل اوولع نوددصملا النلطم ىزسإ لا ءلكل اهدأنسالاب هداه

 ' اتشنموااردأجن وع نا نيدلسم مسوي |ةبّو الم ددرحلا ئأبم 2 ال دحلا عنلدإ أو
 نيجي وو ةلمج نوكت مف اضال اكزج زم اند نال هرنع مس !ملا لن هع لاحاقو
 - ةشؤ روج نكد مولاي ناز ترم هواقعامرجبز مومن !طضو أ يشرح ال وصوم وكلن هتف
 ..(ىووزجلال لم انونبحوريعرلمساوأتس !رلوهن ا حليو نولو اق م هريط مسا افشل ددحلا
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 هلب : 1
 زسلو دكل درع ان انضدا حال ازعارحاهرح الح رجولعوزساملا كر نص“
 نوت ماقع موب امو :لّوالا هني وش ل زامل دالاس الاى الو ال انس يمل اى *

 حازؤند بوح امو تملا كلتو بارعال |ىلئَولانؤلاوهو والا ٠
 علال ا رخال كسا عال | [جاليرشل ار حوو دورهم ا ادعامل حرك ل صقرب لا امو
 لال امرمالمؤ انل | زيه المح نيوسل البقىذل انرح الع ىرجاك ؛ذانمال اكنج
 ىف اناا يزةتسركذ ا ناضم ادرك جدا اذيلو اوت كل ذل ئ وشل نا اك ةدحاو

 ه>لمز اكو ايل ولعم لعمر ث العاطل لوف رماقم موتياعوا مي وطال زعم ميل! ٠
 | دولا سيح انامزسو هدب عجباذال امهعرجي اميل غمز ران لاذاشل انا
 لاصن ةلارعا ناشف انالاو !امقنالارعلري نول | نبا ذ ؟ريعزاعة د كرمل او
 زئاوابوتت ماجالو ول ال وتشعر ولف ميارازب ليظعملا قايس راغب ميدلذ
 (يلنؤل انؤلل انزال نى هبزعال اةهالع لن ايئء ا نيؤشل | هيّ ةروكذملا
 مارك مهم دا رحاظ وكي نانيدفرفال ودب نين اس و خس اعالا الع

 نيرتل اررىزم و فرصئود فانمالا تري ١ لف ترسو اع ممالئيؤنن ريب سد
 ايدانموخؤ رلوقو ول وا رماقمردلا تأزم امايول ماو# زف انال |نيحف ذح م
 ؤخالد واخت رعوقد فيروس م أقمبسل اناّمملا مأايشهدامو نابوانم لصال اوى اسنذ

 لذا مال هدرحلا شدو اكل وس تارهاظل | ناو هلم أه عمارص ءاجش ا مدع
 ًانيزمل الع لمجعزلا نيوثنل | عاقمزؤمل !مايولان ايبراذ د وكيل هيما شونن ماقم ٠

 ايمو رلوق ةتمرؤت ا قزح لع ناريثد نؤمل !تذحل لعلم م [دعيص هااطو ٠
 راف وخيدوصح لا نا عم نظل ين اكد نؤلل اذ ذهرومال زش آث ؛لعش ادار ان أذ
 4 هابريكثو ا و” ريرتجرب نيران ائيهؤ نيوتثلا ماغم موسريل ف اضملاز اذ

 سنلمرمزبو لوعل اوه هلهن تبدال اءخال ذالك مام ةسسوسخاه أنال اء ص
 “يعاب هسسالمل انس اهبام ةييلسعل ]وصلا ننم ١(رح[مو | هييشعال ارضد بكوكل |
 ضو وحانالساملا ةداؤل ا تينهارها ةداش يكنالوخد ايلاف طاننوك
 مم اممم ديما اف اضال بيكسل | ني يملا ع اتل | 2سم ديل الاق
 ريل از اي ناك ةسبالمؤ د إو تامتس ١١ اه مبل اذ اندر !ز عنج نال عمم ازماكلا
 لال ارجل اسال !اهلحزع ةيشل اجمد نوكي اذ اناجملا ناب مز اى(يزكدل
 ميجأ اهدجو لفل ايلا يكوكلا ةريشمإ نر صررمتت ل رن [هاظتنيلحت انني هّنسسالم



 هر ن طلو اماكن ارم اصنخال انلزاع ةسي المل | هنه تامج نشل ! سالم
 رشم حاز نوكت ةسالامؤ داب ئفانمالات عاتمملا عشر د ابكيح وسل العورلا
 ظ ىلو نواف الو | اما و درع هدر زف انمال | َناماكل ا ةسالل | ل ريع ةلس اللا كلن لمجب

 ظ : فقص موز ندلؤانأت هاو ةنززك نيل هيب د و اتمل نوع ناىوسسلا) اهلا ةييرم
 ٠ ميئرتعا اك بهزمّرملاوزجلاياعبهذموه اع الو كلل امال اهلحمزعة بشل |
 '. ثرفازهسل البام امولى ا لان صول اليافيام مسالا هدام مالوم مملمومؤ ديسلا|
 ' (!لويبنارلومتولانصولا الد انعإبوا قال ارم ال وتل بس ان او توط ال ماشلا
  ٌريدامزصولالرمسدارل نال اهسل ال اخرلح  أىيدركؤب متلو فاضل |طسموت الئ اتي
 ' هكرتا نال ان صول اريئفو | فال اذأت بالو مس زيوكجيتشوا زف شل يزن ا
 ' طئطوتح ل. ىلا صرحا ف اضملاو وانك لو هدم انلعاتل ويحل فاصل اًمسول !ليشيل
 ' م انكر حم اف ب محا عا هدرتسم انزل اعبر | انام اكمال وسع موكل اهازمعلا
 . يزن كس لهل ال عاجبو اًمترلوو لع ولكن ارزعشي ا تئاخرتكل ليدل وب لماع مدلكل ارزعو
 وال نال ابهاذريلا لحل انطعسفملا دس رول هش | تركن ن ل نوجزن انرزلاو
 قرض نشأ نوكتذ صوص م ا عزل اؤدوعومال :ىلثخ ازنهاال | وتم لمح ]مك 3

 ٠ اتا انت اشكل اوشا اعبر وس اهدل طساجناو نصرا يمول نيدار ريغ رس الذ
 | رابمالا لس وؤملاوعب انعاب ةنح امن ااهدحا نارابتع انضانماو ثم ارتسال ويس ناكاذ
 | «ءالاانسدل ابتتس ال امر ال امج اينعأب ذضحرفع أبئا مودي ثول جالو تفرملل ص عتب
 ىجوونمنشل (لض | "ضان |يؤمعمل ان نعال زمن |ىس بل اشينم امد زجنو ةركدل رمص عقب
 وأو موزل ضف !لجربس رج )مطرب ةيلظنلا ا.خ |,ىويصعْب الاكد مول اّقتح املع مدلل | نيعمب
 بل اولتب شمال ريل اذا دي ربل طعنت زرملاب ةركمل انمصو مزرل :رزيعم ناك
 .٠ وما نصي زوصولا نال ني شدلا|'ضاندال زم جرا طوهو أر ثك ويل لشد الجرب ت درع لوتعت
 ليتست لزعنشل !لضا ئال شل !م حلك نود أت لق أم لع ميونملاؤلخادو(وغل لصف و
 الان و نيه (لمج كالا نا فأسس ءاضا شوت فاشل اهنهو ضد ربط فلل لع
 مجولاو هين وصد وةرمجئكي نأيييجلب اح ادوقوةأش وحيرة مم فانمال اند
 ريش الل ىتل ١ موف ةنلابه اوفر هلم هرنعداةرلاناكام جوقر طابا انصوو
 | كهل اونا -لجرورم برد ؤكوذ اخي ةازرعلامدونر قلْغوع ؤَسحاماثلملا
 . هئارلا نس ورهبل ارييصح وع ] ودل (جسم انما نون أب ةقيمحو (كسال اونو

 س2



 . ةرحس مال انزل ابكوك اذار معاناجمدا منو ررعب ابرز ونكت س امل !نالس انك ا بسد
 لسوارل اريل خول اوفو ملاىو ليبسشسل او بل اراشا أم انهذيأ يديح اهيتحم ,اوت
 لعاؤا'و نما ال اهسفملا كل >شوارلا مناد ةردقص هو |(الا ان ازين وامللإ سم فاضل ان انو
 الن العار وضرلام انج اهيا ناتو وعش رلءال اوان حال محملا ءارسال نال ركل وعجز ار ١
 ل وبركورف ءاللا] ورم وهىذلا صاصتخالا ةدافا كلاين ةيمالا مننا مديل اوم وه اند مزلن
 دم زمزيكزعل الشال ا قت يزصال | اذيمو مت مالل اد اي اريحالو مدهل انمي كارال ارشد ذنلااعو
 . الكل نانم ا ناكاذ ١ اون دحا: لك زجر لكل شم ةديعبل ات انيلكتل ال / ذو ع.اتتجال درت لل ”.ضأشمالا

 هزهلاقي هلف اعرب دع ارهجال كاريه ولم نالناوابب مناف ريز ديوي والا ط شم الس اذ ان ف اندلا
 نيم راجحالا# ناو نافارا اه اطرطلاو مدلل همس جم رطل اءزجل فان زمنها ندي زل
 > ويرعاوم تالي تملاو ا ضيلا مدلل زعم رع رهو مسالا ملا يسملا أ اشد نس نو اماخ مول أكسب لكل من النه ل افيسوبل |
 نامل ا مال دحر اضال فر نع مراحل ما صالون اصلللال كرسي يلائاشملا نافل يزنقو روح لمح ورسالعودي ذ

 . وكندا اليتشاو نائل الرش ج احا نب |مهص معاج طر موس رججال اذ اكرم عناوين هال افك
 "علل مايلاو نمل انوكئ اانا اهرتْساو جوز مرموصخو وع أمن ن وكصلائاشم اريعاعامداص ٍضي'ناضملا
 كالا اهنما طرشما ان هديرو مدلل رضع اخ زل 'نمؤث فان اوايابب اضف اح فضا ام موللانسكويتفالاو
 .. رصف مدلل اويعؤطد مم وزعد اريك دارعال اورد املا زف اها نإ! مظل اونا ماء ىوتسل | داشسال امين

 .ضافرون اج اكذل اشار وو هبال ازم ارم ذابالم اسمو عزمؤساعفلفافالا
 نيل رف مال ف متانالط |ننلاخحا | نلف زم ؤعم طع يلا ذفاالا طورشو مفالمخا ”لعرفو ناب ضد لل اخ
 ا!نني ايملا اذا مال اونطل اممواعلاا خجل ةنبجل اكس لع طرتس ن | يبي الرطب ولط|لكن
 ذا زعوالو اجوزمرتوصخو موه امي اكاوسان يبو نول اذشاكلا ئانعم ا دوكي اموهذىوعل ناعم
 ع طال اي افنا موبازهذاف جور ردوع> د موعامإسن ن وكنز اوهد جالامساو مايبككار ارك فاما
 ىلا لجل | اوف منصر عاو زيبايبامععابت او مم ادرك امزب | مالكو مد لم اسال وخفض اول ذ ريل و كل لع
 تفيلاثملا الهديرح غاز و3 حرز فلعل (هاوثش دلما ئشلا فاضيه ينام فاضال انا
 مئطصؤغر اجحالا نال ديدح ماك از هلا غال نعريزح ا يي ماهل اعرب ركؤنجذ اىزال اايامشلا
 لاا ل ناني زنورط ناك ءاوسل رولل فظزئاغل اذاماذإ 1 ود مييشااموزحسوئورلوت لجرشو
 يرحل رستل ف ظلال اشينم اى ان ضظلا ناسسريمه اذى انيرظ مانيجرمدارلارئاانلانامو) ١

 بش انائ وطلال امال بحاح ا اب هيض اى ال مالا مم عقر الل عين ؤرمم عراصم اكريسانما» ٠
 اهرحلروماب يجن هرلو فلا زباووانخا ..ل .ذت لوعمراملا مواغرتعت مزلي لذ نين اهزروصماوا



 َ ل ا والا اعلا
 - كأي الرمل ازمرج زاجل ملا نا اطعوحان يحد نهم ليج وم كم ذا اماسعتخالا مال
 ١ ىلعوجاو ازد لتخع2 نسب :داضال ادضاقناب ةند نود اصتخالا لكم از اج ذاشال انا اثلاو
 لما العال ميم فا المح اعمدلا |نميام ا ليلا يكسو عو 'ئأشال ان اشلاثلا ومْصتملثذحأ |
 ٍْ مولي ويسر رلدد نامونلعير صوت اكمرلع ومنا طعاجل دال ! يكل وتضافلا ءاهاع 2 تمم

 ًاضارو رولعإ درقو مسبمل اوهزب دل اذ !لوالز مالا رعرطاشل ا راجإو هيمن لثؤمل اطل حو اثلاو
 ' كارشال لمحو رينَعتل ىكفي مراممزناب ىن ال[ مال اىحت ممل ذالاجول ارععاسانعتبالف
 | كتف نلئغ |امدوجو اعل د]يلرل "ناب امي انو عو لص الاف سرع اكمهدلخ اسم اوىلوا
 ختوزل اتاطل اذ لصالا نال مّتاؤناب كل الامال نعد بجو مر ئيين عليل دلل لامعا ملوتلا
 نتطرطرلا مولكورايزل ايلا ٌمركملبوحن زم ذا شمل |زحكلبس | ذ  اكايوظ طعوس نازشلا ا.
 . لولريوهىزل اصاصتخاللا مولل قمم ل اذف اضال اوف وكت رن اورمامل ماخ انلا ريل ابيه ذ ام
 _  فرتملا'ةاضا] والد مالل|ئمموليركز دش و موملا بمول تشن | نذل ءالافل امماللا|
 ذوي اهو افرك ايكوكوخ موللل اسم ذذ اندال و ئكبرم اصتخاو طسم هامه دانافؤ تعال
 2 ةذاضالا طلزعويعزفاضالا يلح لمجلة نافملاةدئاكا سنو ةسولمؤ دال انا لاَقتمل |
 - الهو ور الارلقوو ئمكزف اذإل اتناك ىكلم تلك زيبملاو يبملا يب مثاول [صاصتخالل مالإ ١
 | نااسيل والا ممالك ةرشكرعدزمزعب طفاسالاماو ماسمالل يلقن مالل ا شمذلا "ف اشإلا

  هوراإفد فو ماللا جالا نوكنال ناشعالان ا ا اصلا سابهأ :ققش |ًهدح طعارض ايل
 كاست مزلالاو رسؤمملع تيد ْذ انو نا لا يوتسرمد نبال امتنا حوجلبهذو عزت اع
 سؤ ركز مافبطس دز م اعرب مالاغ نعم موق سيل نإ بالجو لكزس بل هؤعملا ةنينرابملا

 . "ةابجنالصامتخالاة لالا نجزم ماش ف اال سر يبست لارررشن اا و ةركملا طمع رم
 لواممدحاولان اديعمل تصوت وا |ذاشالان او ريلا تاسملاب فاضل اند لفنلىإ رمأوت

 ظ نأببهاذ ةرّبكن امالي رلوبكإروي ز مالعتنلق اذاذ نيم وفعل اذ [نمملا عمواشملارلع
 | ١ لاخلا نيبو كنوب دوي ون اسرع ادوكمو وهل | لظعل اه زب مصر مخري زال لغرس مولخ لوين
 | داق ضل ارصاتالخ لع كل ومر حاولا ةراشار جز مدن مالغ نلاحلانرف ذى اجاعتتو خرل از (ج
 | ضر جل امللارحا درشعت انمال انييرسل ان اوّسمعل ان اذ كيا زيرييال ماو ىوصل |ذاسالا
 الذانهالا ةال ايست نايحوب الوهن عساوح راك يتصل دارلاو رماوم مالا, قيل وامل

 مالو ذل رءمضونل وهي يرسل اوكذ وأ وديظمسلا لبحر زال ريل نوت رعضخت
 : ظ ظ



 ملالامأو ثيرعمل ادن لجل ءئانه لهو ٍثيرمسل ازيا سووا ىلع ل ارش انا ذاشالاط
 كون | ازال دلرملا رنا اكوعمصخمل او |ملعاخ لا اسما صم اطسوانىف انرال نابحوبا |

 ول ياو نحب ادحإو دي زيتناو لجرم موانع ون رمتيالاك ملاتفلب الذ سرر شر يصملاردسو
 اساالانيكباللا نها نحملا ن ]ماتنحل ازال هال امجوال اواساع انوه ودب اهاضمردودن اردصملاو
 يدا انمملاف لا انعم ررسملا ريزقدلعانبذيوح ا طمرم تشم رسما لج ري انزع دب لذ
 الد اطذظرود ]سوات معز سالو : وتلا "نصاب عوفدو رلعانلانأنضمنيملا وهىذلا :لمان ورمم

 مرر ار زوم رع رت نونا م وبول نال رك ناك اذ املدكل هوز ورعمإ عامل انانأإ ذا ل هأ انهو
 انرنالوحد,جلحد اذا طلع ولامن دل اوي دس اابهبال او ولغعوتم تاكأم رمل 7
 الوم مفي زسراع تلق ١١ذ اكن ام أيءال ا نأيسو ابيل اهالى الخال اودراعل اق لطم عيب د ||ذ ١

 دش از اه شاوادحابونملا ذا داس ات اب مص وسر رم ةربامملاب رمصو ّس رصاملكو هريعاب
 :لهزم ءابالا ةرّس درت ازم مام ان ازمورك د اسوم خت رخال انايحداكتالدناصدال زم .

 ل ممكز ا أكرمكم ارحودال ىيلث الاد ئيرنإضملا همك ن ابو هرروئيبولسل اهانعتراو حسا
 لكفلإ | نيبال فلل امفاضا نإ( وبكت يبس نازل وربملاو رهو ةركيز
 عدوه اون مدرتل يزشملا جمس )بجو كان امد كرا ضم -لزمروتمدك وعن اكرالا
 يد يعسلاف مج مدالص | نمررتسل ! لسد ل رشهلا لزهر هوكسلا وعركرح ا هوو ارز اجب

 عرس

 نجحت نور اشارت ويرسل عرش ةنيما عدل كلا تعمم ظافلا و كبح كاي

 دلع وبرد هصخو ضان كو اول جيررم ماوت تراححلا لال الدلاباالد
 انانهالعر جالا حام انرطاؤمملعدلا زهاضالا اللا ولفيف تا عام ضراملا 0٠

 لعبا لل نيمم لع ياللا مانع انا ؛نيلال اولسيسللا لادا لك ضمد ورحومم اعتل
 ققنو وصلا وأسال دنيبب ل هل طوس زوعم لع أرني انامل !ةيبجاحلاى | مالك مَع كيد د ظ مدلل ؤحد لسا كامن د قوس ال ازح يللا: ايزعدطبؤساع2لا طاب!

 يضعان اللف اال انعكس وتم ماطك مول نسم عائش اعل ”فانالازاءيعت نآبحونا ٠
 الؤلشمإ نجزم! ب رمل امزب (ولكءاغن |اماو عشنا نمررزنتس فوة دياز الرسميه
 لتيورل انلمرع نحب اني زمد ع انه عل وهزم انطح نا عي وه 2لاكشساال ماه مو
 ةؤرملا, قل انه (زايول جزم الاتش زل عجين ظن هاى ابدل عدل ائسس لعن ناسا

 ' توماعقاو ناكداجبا ول وتم ل ماك طع ةركن عموما فاو دا ماوح كيسحف (أمالا

 مول لاهل ذدل همر زرابك اود ةركبلبانبجتل ثيزم التي مشلاانهد رك



 7 8: و اوم دإلار عا ؤملل وفاوم ا وهو رومسل ادار ولا ب رص يطل انعم "ف انمالا ادوك و
 و. اوطمتماتمو| امض ان طبخ ذل اع قسم ب الور لصحولا ةجاحال و خيال اك تال لعبها
  الراض لور مسام افدصم اعترل وهو ملل روبإنح ميزا نمملع طولا فانضالا ثول لع طايل |
 ..  طردانالا جلا مدلل | وسلا (وأب ةارسملا ماللا ماللا هننه نراك ذل تق وسرقوردرب
 .١ اسال ايمو ةيازلا مالل هاو طع مدلك از اهتم نزلا يعمل ولك ذ لعل دب و أهانسم
 قا ياهدج امرؤ لعبوا ئسوب !مهوفؤ هدل ذو يوب اندما نوب دسم اره ربما
 وسالم ةايسملا مالل اانيمتل اق مناع الراحاذال د برغا مدلل اذال لؤال ا(مهعدا ىالوت
 ' اهلا مسام ا ةدصموط] مل ا اعود وكبو ا هزاتباما تيمضل ءاعريؤشمل ةربازل اهو
 ىبنذ جول اوصجوب ملثم ذ يحال فر اهن مدلل امم لع مطنمل اًرف انمالا طحت د انه ريرب
 ' ايرِسا نب اوزيل شوو ىنصامرلال اة اوه وهرب فرحريزتت رجول اول | افانممسح
 . انما نوح ئوسىاذالس حرب رمش ام المعمم جول حز طاضال اذا ممعن ]وف
 نحب موك هر بالو عض د ةةيمتبو | هربا دامو ارلوجت ا ل م رجولافبحؤا
 لعانل اهل انيصول !تاضيالملاك,نألالوعملا عرف رع درع اضال اذ 'ىئاذاننشلا يال
 ظ غو بيوشسرن ]صاح او رطنح الف لوغسملا كال !ئالخلا وبي ف ؤوا ملونملاوا
 . لكيلا ناموس رملوق منوها ةذصلاو لوطمم ا ويموهر عم عوتيرمو العذل مال ويعم
 فوملارهو هرل إنه هرشسل اوأول أه بلغ اج ورم ملون لسل ايادكا ول اهل | ةلثم ارثهو

 ١ تسال ملاناربزوهبسر اضرب قبو لثمن زمسداصوحذال لاصفنال ايدو اهنإل رمل
 ظ ئسحمنلما مث ع0 عن ملا يم اه" أولخع عج ناو ملوف اسر اهبرورم ىد د ايس لص اذامصل 7
 ولَخ ماوع نيئدالع يشن ةكتلانال_بغس اهيقءافتدال جوملا و ضرلأ م ءانشخ الجو
 تاردتسإمال اذ اضالا مسال اشكل !ءومال اذ ئنل | اككازديو يهزم يزل نصل
 ىانيناعنطعاميص الو قف عتبان لال مول اء اطمارىلا جان ثللاءأيشسالا
 ملوك :فاضإلاواننا)بقيوملا لصاجويصتفل اذ اسبزعبرانم /ليد امينا

 جانت راق [نخكالارزتال دلت يجاحلازبلعوران ثلامزما عوتما عون
 ٠ انهو زذاضال اراصحت ملا ولك هاظن العار بر نمزج د زاب راصن كميصخ |

 مسوي ةفانم اتانانط مسؤله رمح وزمن ءيشلاوهو (نل اى ايش ليتل وزد
 ”اضاوزعصلا ماس ماتل اا ذومول اًرفاضاد وصولا 4 ل” مصل "ناطور فصلا[
 مجارلد اجو عدو دوزممل الالم "زداضاو يمال اويتعل ]زف اضاع كوم اجل اركوملا
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 قدوس الطب املا مل فاكوم اسكتش الا مال مم (مبجحؤ اذ مال ان الع هنجن | بني
 . معقول الئ ذصلا طاطا ناباننما صفد جابي ل3 ل وهذرعىدانملل ل ولعإ
 اما و ةدحر لع عرج 1و /زماكب يي سوفع فاول ان اهنا ذ اكل مومو و أ ياس ان

 ماسلاركنل |مجمارعاس ا. حمل اوما مجول و وم باسل نيد انهن ول ازيالا وم
 ةأّئتسملاروصل وى ايام. ”وتادؤمل انال سكاس ؤمل ! لع يدل ب5 برعم منيا نا نم

 .لل لخادم عقاد باعلان اذ دخلا زعئ !اييلعد اال انوه ماو لا ةمسايص مدعم ..
 قل هم قورطس الخ قلل ازمه ' ضارب ال نكا رلبض نادل اث لويقد همة ندمت ا
 اافاونإل اخ ولل ال اودالاىل |ةتينؤنةىربمجلار اس انتو نفر انكل ل و اهركاب
 رحل ايلا ذ ام الوووئذاضالاى١ايعمتملانؤل ماهل د باوخالا وقلب ا
 "وز غوااهرينبل انام |ماح يب شلارهو اوتوالاصالا وب طبر كن انيمديقت ناد
 28 1!١ةشرملا انف ص ! مضرح أك لع و لص اح |لصحت مالل ارش ام تيصاولف لاوهو
 وو لعال الوم ممم صحم وهو دال لطرلوذ أب مامن لف و مئنل !نر لمدن وكي

 قرخالزدا عيرب اب او رجل اومعؤ الع (يلمجفرملا 'ئوانط ١ موسع ومو او ثيمرعتمل |
 تييمتهضيزن) وبني ترم ائميزد امج رسبل ماير يحلو ثرعم اورتن موز امي
 ماوق لعام فاض الاومولل اب اهتسولممولاةداشال اهموسمل امولع اًسراسومخ مان
 طاّمابإملاذ اضيالْ يملا" لاصا فاشل ارم سمنم ا نوكدرا وحل ا مع اياز و
 زيلع عقضلذ وشل اياد ظردتب ٠ .. اوم حاس انعيزشبان انمالا ئرودم الاوت لع اع
 ظ ه4ملووو افامنئنروشم ارطامامرباب زبد ايثب ارأكنل (مودانري ندلعرل ويراد امو

 نسب الهول دالك ة(وئف انيال و ١ مال ةعولسا جاولبتسؤل و «ىوبرلا عمت نحل اوس نا
 انجاصديزالاغو ازيضد مأة ماتم اا ضوصوم ا” طأذم مك لسبيمسل هر اهاو |لحو
 دلئينأتل ااناشيازف اضال امماهتال مت قمل ااه !أيسسس رف او كبحاص دير مس ار

 , طاطدلارعوااودعفعذل الا الع كوملخ اورعاشل افاق وةولسلا ماقادسافا ربل انما
 رضاع الادلانييك اير ازاملاهزنم ل وت رعةرطدسر ةضوعاف ذه ب زمح

 رمصلاء اصاحئرذوتتلا رداد نفل هيلا هذهزلا نطل ماسالا نسدستملان الا ٠
 ورك د راجلاو | نمل |ثزيرشل ارى جلاكرل بكا يزن ن ا مل مشن اهترثدؤ ومال مزمل
 نية زول فان امور لا ىزج تبسم || اذ نمرمسو| عرس رينج ازمالا اال
 نادال او ئونملا نال نيونلاور مل ماذاعاضوعلاب ملا فاضملا نوقف كاز



 لعد وال اوم ةيشمملا قصملا لعزحو نوننل ايل أكدد اشم اولرت مال ايلع
  [اواينورتسرلاو ام اولإ نورس رنص نيتوصل او ىايومل ان ايجي شم أس
 ءايلا ملاورعاولا ئشل اكريل ان انعم ازال ل وال و اهناكتس اى اثل طلاذ اشم از لاس اك
 قرزم عاتحاو وجب اذوثمل امصول ل اول! نوزملا مسال الغ مل زئملا رلواسبملا
 ىلعراذ فرومنإل اهارعامو حوت ملا ذاشملا غلا طارتشالرض زي تبنت
 . احوحو قنانمل اد كءرانمل !يرزمل ادأنشل ا هز اجلو در عسر املا متمَع خارلا
 ودول ئمل الا نمنال طقس دوس او لذ|نل [رووجال تاومطملا طعس لوتس
 ىركذ ةدعفاضالا مسالا سكتة ومال او رمل ود تالوطلا هيلا ني ل مْسَتو
 تالا هنلامنوو تح اوىبيصخفلارثيرنل انهزم لان تتبول عرج اهازنم
 . لكابإك اى ونوح بي طل سدأسمل لو قلطملا ل وطسمل ا ![نيلسب | زورو بل الكوخ نردسممل |
 ' مكتلكدلاشفيا نمأثل اد ىوه ع وطب وسكمل نمل اًسدان ١ ؟رلو نك نول ركذن عاسلاو
 وزهر عين عال |عسل اوريغانئتسولا فانا |تئالصإز هارت هرعباصإزمج تمل
 تركن ا اهدحاس اوي ارتولار ودل ذوانإ] شامل اواشل اوبكال وربع !:يجيير دعا

 نانلاتلاذ | لا د اسم اد اعرب انامزاسل ان تن اى اثنا نو دلك هرينكامعئانملا
 يجي[ لور صتل !بوجو رد عوداح ا ايلصا ءًأب بى منربل افانول اوأعتعان امزانوكم
 . لّيباطأم ؤع تخل !ملاذا ملابسك هانممل ان ارصدل ارك و لور عزرس  اغجبؤ ارتبملا
 هند اراظنل اودابشال اؤد انو رلق ن تمس ايدل ح | 4بلونكمهجل دنال و يدك الذ
 هيت (يلاضأ | .عرلماولا سولار كذ و .بن لفل انيبرعيبلسوف عريكتشاابلنكي
 ا عرب خ دعت وال وصومراووس مدا م اهزتس 3 [ئفن اع الرمس ا
 ىوزشل قرع لك حاظو كلاح نب ادانخ اذه د اجرح ا عاب رم وكن وح سال عاف
 .ولعاذ وكبجيلّصد هلعاخ موك ناجم هر رع: هاونبسنوك جريب ضد مضمتن
 ةلهاعإ احر جسوأ اجار [ءاوجوا وجو اما واعافير عا حت نهد آلا محد موهو
 ناتج اهذالخي ود دانعال اباهلإزء نفئرقتسانعتبايلاىدحو اذوذح الهلا
 0 [/وا ىاسل أحرمإرل اذ ديد ة لاح اميتت هانا[ عرخائيل لزب ف اثلا

 قرم ملاوي وتوهىزل | ؛مجاوعرللا كريعيىداوف اق هلق اعين انو تسول
 | ١ تولجيوطلاريكوتتروكنا ينال: لماع الارث تسال يهل اذ 10

 1 5 انساب خيل ني احبطخ سالك نال ذاب نم طنذحلا ريكو اذا ة نس امم



 كررعو مارلا 2 وكوقج ناك دامتعال | ”رل احرلك انه'# انلادوجومز اندئرحم ا

 لاذ مخاوفوكلاوىتطخحملانوجو ةريجر ل فاسف !وتبسنم زمزوكر ولحج زرع نعول
 ًارفم هزهزنع اجيال انايرغ وبل ميرع داثعاللا نال نمش الات صام لها غزل
 اميفب ماع ديان مر اشلاطشل !نعبات امو هو 7 مْض عذاتتملابريذ عراشلاتاشاو
 مد ىاو هان ملول رهاب لوملادلشلا طئلرلولدم نانلوثل [تداص ص 2نامزلاو ثا هدْسي

 نيل ى لقال عدلا ئفاو ل لّوالادام اذ -طس وذل ق اثنا زعو ليس اون ]والا ل عددْيبأن

 ىعرل لولا دال نرحل ا ندا مات اجدزمن ادري ز طوع 2غ ورح ا جاخا مرتول اويل ورلومل انووإع .
 مارعب ب ان دارا م! امو مرطعد تيل عا وح ل شل نع بانام لو نوهدرشج اء لحرب مد ولصان أو
 مو" لل نعيانل !ءىممل ارلوادم ناب لل باشي صنف اذه زعو طنفد شن ولام هديب امويزمي
 نعزنا ناواهئأفري'نمب اف اوه تا نصل او اجباو اينو ةردصملا عزه ضع ءاجنط انما
 ' خس ايزل مسا اشم مدنا ! اوارل ملول ن يع اه مث وق لماومل أس ات انياال شمل |

 مسي لامر ةركساطفمل ل اهب طل رنا ميرمل ونجا رصداخلا ل اميز اذا ىشرجل اًرمو خمر افاق
 بئرعولسنل امال ئبشيحر رسل اووشلا رس ائياترتل 1. يذع جاني ردسمل | لول دعزبقووام |
 موز غيبمل اب نامل ١ طبع ربزسلا| نال | حامرل اذ رح اء لشمل ل وا رع ملول دمز يقدر دسم |
 هيما انهو زجا صرمالا 3 ارىابساعال اسر طرمال رياح اج لش لضرب الصور سف!
 ندرولصو وطعن موسم مسا ناي لوتل اطعام سس حلمت لغسل امس تال وتلا طلعو رلش مل | لع ىيبم
 ميومم رادو ل |ل شمل !ىهقونصوعررسممل !رلول زمن! لورد ادع درج اني عو قرم يعاد ادمالاب
 ابان ومد اليكزلا وفلل مسا دل نيم للا مسا كرتساو
 وام وحورتيولسمل او هيلدا المؤمل زب انرال ارتي مل عصومال مل أمس نوكو ويفعل ارم
 قيوم ىكلزف اطاللسإب ىف حيرمسل او ب عّرصو ومال م ل اوفال الجو بابل ااننعز ممالك لع
 نلئمالو نع ياتو ثلا يطادلاو وطسمل اطماومل رين انن مال ادعس مطير ض جرس بابل الله

 للفم | انيوكوالومشسول والعام نوكالزشسل اول و ايس حل |ولسلا نعش ان انش ىزلاوهد
 ') د ترجم رم شلال سم رنع( عطس ادمعو لسن لَس داعم رفو تاجا صار اهيظلشللا 00

 , ايان طبون يحاول ؤ يتلا رشي هزل دير اد ىرحا اهييظ نزعل ةرك نال كيش
 ولا ركلاو ءاقشلائاريزب ةاهقسكل اوريو اة شل او ازيد مطسنو اجري تنادى رسالاو
 رشرورجلاذت اميه تاه لم ماسأذ اف غم نوشلاو معملاب هوصو ابا ءارقورسبع ةارق

 راو ناو مك له لجون لوو نس لن صمكا نان نيه ن وكنز جاب يجو رعاؤ عد انلاننع



 "يرد وهذ |ييهرراشل !لشورل عطومإلل شل اما الشم مسا هرئع ظوكيؤلو توس» ١
 بوز اهب ار سابسرؤس زق ث ابريط لوك ت اص صدرك :نال م.ازحال ارم امزنجإك نلف د
 تارا +هدرو تيب يبكتناكشرمزكا ذا يايطمث ريع ل عاذ اسوة از ملل او ويحا جالك وه
 نوكيد تي اهيل اكان نعل قنمت اويحمل اول هعي تن لعد ريو زينل | مس ان هويهمرإ يربك ل اذ !
 درا و اع ,ملرد رزمزك اتيؤب احب يدري ققر كتبا اذيدا ول الزل لول يعد سش ملم ا قننوح مهو يكو هدمه وردك هو ابهرت ماء( هلقق لونك ارب ادرجذ وصو يطا
 لطم (.نوكل حمم ضل نيمبد !حرعسل اذداف ايفركذغاو مود اهردكيناكإؤلا تل متيصذ 7
 رايز وشل باطشلا ازعل ربا زن 'فتوزف ا واعدلاؤ مل وقرا ذو امدصع ته أذل اب روف لاه
 ناو حف ا طعرماملا ناو زي ىثرقو رجنؤح و تصوم هلع انميأنوكذ مغر
 قييم ملا [ىل |طبوطل ارم رصف زمربرجمل هزل امر .مارع ىلاحلا ناضل نعريع مج تلا درا مجون |وسع اذ الهاف جاد اةبباحلاو اهلج لب ل وال |نودوعو مارك
 مناع والاذ لح نيلماحشلؤ ع زانتالفو (نمولل مك! ملربكأت انتل دل وال اتنأ. سوزان اب صوم
 | كلل رات واضحا مدلازنمدز وار بكولا عّجدلعزبا علها تابالا رئي رموز لا
 0 .راه] ىوريدو لا زعزطع مرمزح ذيول ازنل اننا لك لج اسر نائل اركذل ضفانم
 د سرج فزنا ةمع ماوكرت رااذاوشل اسلواحرم ]خت زفص اهناذع مفر عصومورلو اغزلمجد لو أجي أيللمإل اح روكبز ريو ذطمءابل او تغمر عموم 2 ويدعأ أرو قرم ياءاالا يبحر

 مى انها لون زفوصومل وهو تناك زل اعزحال لاهل اأ توها !لاخل 7 ا
 لافؤم امة دانز كك ردذشلا ورمل !ةرابعرلامو ازتركو ماوت نار مددلاو

 ظ قسسلاو: لاو لاو لعلاهلزحال ارامل ةقارخالاد

 3 ه2 : : ا يو : 7 يلب ةويمالا عرنرمالد راجؤلنايح عند اعروكدع الام نام لوك ناتش

 عب بوتر تملا للعستلف . ينصو عمبنم يو اشم ٠ مفيطة ل اصول أ رأوا نساوا.انما ردو بنام باي رع هزوجد ود
 اذاقنيزنا ايف ذنوج ىضوكا الوم طع شدو ئمتلوسولا ى اذ! ني طوكلا| يلع ردذو نيس
 فال وامن انت لعأذ مقاس ةد راحوا شتتسال ابر اذاو نهار ايعو امتلعالما:
 رامز اتش لود اهاهاوز وكل اهتم ا وون و لال وكل وم ريدا ئمم او نانطس لعام
 .'لوهماعلنددقتم الع مقبالن يجر جيوتي اوبالذ نسل عاف نال ناتش ل ءاخوسيل ندب ال ةرياز

0 
0 



 اال لسلاريزب تيل فو تسل روم اعل لزثؤ (لل ادمان هلسمزب غ ناوص»
 نو تنوع سكلارضوس ن تشن | يمال ا نش اطعاو رمال وورد! | مرلاب [صرصلغسب

 ضم ونود اتمطجن نيت انمزك ا لعافل نتا ناجم انعب ناكول :نولاو فزعف | يعم لعف ساو
 وج انس :اويسؤادو ةزياذ امنالوذملاوع ل رابغ !مزلؤرعوردر يب امن اتْس ذ اخول 25:

 اجرال دل األ ال ارودال ! انامالا رجال ناسي لانا تؤيل اف أيلعلا :كئاار اتي يش دربو

 ,اموركذااماوركاذ كسل نيب اور مسمر ين ارسال نأتس لعائو لعانل ون همام
 فارما مزطب تلق رشم مسا مّص ن أذ ةينئمل ا لعل منام كانجريلك عائل اره
 لاقي ناكمبستل و نيبوأب اني مهن ا نيب لرش رم نال مهنس ال وهدا زكو ازكن يب تانيا
 انيزنصو انزع انربزبلا لا ازل اى نيويزجلا نيبامنائشل ملوت 2ئعزلاو م ةديزماوند نيب
 نارإو ديب ةممئادأتشن نوكمزا ال نيد وحر عمحاف مركل بز مال اوزيل اب ثق | عدحب
 «ركلازفصو اكرشازقفح اجمل اذ اكمال اد مركلا ماع هر دحا نار( د مل ل ]وذن

 خياط م اف بيرل! عرمذ اك ةرع نيا تيزن وجال تينيردس زك قئاباد ل وع لماتف
 شالا و اسمن اكل كم كل ودوزحوم أ يصالنل كبت نار مدفع ر يرو رج در أجوانو بجتا
 كال ايزل اعبر ع يمزل او بح ا درو أغ اك هوجو ناسالاةدحوهو ىلا بشل نم
 لفمزاو يبق نه عضال اورج نيم مغ ساووم ندزفاكلا طفدال ماكو هلعت لوتكئد ظئمو أذ
 أهاود ,! # نظلاؤس هيباشلل ناكزبتد سو لح |لوف انه ئيرفاكل اعدلف مدل ب جياع
 يلم زم غيصام ل_ مدفن ارسل ا ىاويت وسعاد ١ اهاداهأو ميس ام 6 هتك

 شروف معد رعو ان دال ناك دع حجو عاب رمادا حيز هزيجتف ءلملاب عيزطو هاك ادرس ا
 فال ]وتم اماوهزوتسسو 1و4 ترفل اضدانا هلال هدد ورمز وعد نارسم اج اعمال

 طويلا انلا وتم اكرووجدداج موا وعنك اهو هزح ملا اد مرتد د زين اكمل
 باذن وارم نوكيقهو ئل دازيحع طعم زعبل بكل كتوم )بط ولا ثوم نوما هيشملا
 بجزء وهو نب لرد رع سخال اح رحال نوكيرشو موعلاب يلمع سل هاجم سو
 كابار ىلإ اجا ويت كفريظ ىف اشل رإل ! وح ثعزجيزاو ىإب يظن: هدشل غل دال و
 نضال هاكح أ يهلعن !عدفتساو ملل مالا و تبوح انك باوغل (اياوهاب اهريظت كلاثلاو
 دج تمار مل ةراج طعنا دعوا اربر دش طعنا مغني تم امري اذولطةررشمال ثنشكك
 دايؤطعزءامؤإل وزط احلل ر روم علك ل ديرع احن اريغ "م هال الاربالذ هذش مشد ل رب رشا
 طعممهلكنرورجن اوراجلل للا مساج يم ناؤع ل رب لوتسم وز جيرل ]ممل ايس اوتتو ممالكن ا ملعاو



 راو انللخا مريد ططفرا حلاو هاي راحل مساح دارهشط ول تبعا زمن اللا
 [ينعرنو الح | كب أخل نجوم ايوب اطحتمرحذ اشب اي ناار ادق تاوحاىدابلع ةلّشنملا
 يم انلااح ظن او كين مز ريزفنلا نال يشسم ار يزعل | لءانل او ةيلوعبلا اهيبضبو اشم لالخ لعالم
 كي تشد زال وش ارجو هنيتالى دفن لعن ااا يبجو متشا لع دعو اذ هديا
 ايا ىو ملول ىو ام انهو خو مت لدب سك لح شلل وف هدردو أملوحسملا لعىاركا انبعسفد و |
 هر وىطالا طارح: ارش اود عقد أد رهاظوه اكل فرم اريريرزم ةرامتنس السلع اذل لع فل
 لفل ا ام نعويرم زاد ا لفل اف قد نيزم انبرح اطضوهأرل مخرل اويمزمىسل نافل

 ٠ ولنا مزمل ةيوذ نوكو تحال اف اهم اوال صنم نونا هوك نر لب
 يلف [هتسال مقرل ارب اهنا لشلا مزمل رنا رجس طزيشيم ال امل اتينا الا رايد ال ١
 ' ملف لأ يسو ءاحرمأم انهو نرهزنخ مومن اللف كما نملك ونت .مرزلليسا وام طعنا اقه لحل م عملا هداذح د كلما 'رلاىسملاو ىدانميلل أمسا اها طعوس
 ضرس نمالاوبعل ناك ذا لل امساذا مولود وز ضاسال انرخا هال لاضال سان اهئ |
 وكرم ذا ليشمل !':كازب يق اك ابنا ا ا سم لعاب ربا ماوع ابوجوريلا |
 ملار ايمي. اما زهر رعتم وهو يس !ماوسو مرمال ماف ماو مجال وه نوكيدو ابومتم ها سم

 رهروتم شكا ناب ننكأب رعود طرد زشلا عرش ضع !زملد رمال العناب رجا نع !ذ ١
 نياخ لجانه اننا دعو رجلا ناكمال_ئل اويعزم هلمجي لو تنمكن !درسيدى ا! ىلذالاك ءانإل
 امي دعتإ هاش اواو ارطشاويل وشم ا اىرتب و. لوخ.افلطمو |لعافلا مريم ملوث
 ورا مال وسب ناكءكوسمو ا اقلطسوأبتسملا عوز راو أهريفيدب هايس ن اكن !اهربعد
 دؤلاو مإ هد رططم عرانممل اوه برحرنم ةوهاملاورص الاوهد ىبم ل مزشلاو ؟دانملاوائمام ا
 اندددزكلو /اود بابلا ]دال انشا يل نما ديل عاف ضصئفتؤلا لليطنلل |ىالمارمل ام

 ةرهمواو وب بوه وولد توكيد كنود عول د تاك | مما لوك ثلوج ااه زب اعدت
 ثافلاو ةنلاسم ١ ارذال ضمد طلعي هريرع زنوبيا م. 7 ةلظوشل لا كذووب اييلخ لو لوم
 0 ا "يضل نيم اوما أذلجرم انهذ اساكْض تق ايد ال و ْ ليل عع السل 1

 ودلذ لممل اوهر هاسنا اك ضاهئارضِن الوال وكرزع زن ملا عنبؤ كائن و

 نارا ذقهاضم ىكل متنا ا "وع امهم وقنل !ون ادعم امنا ابدي ورمو ر ناولاب
 مولا 'لونل لهو رع د كيلوت ل ملل !ذ اهل الع مالكلا ذ قيبسام نيف ره د ذا ذمدردرعل 1 الع

 هه



 ني كن اكسر طوع مارك لماتبلف هاهس زهدي امانه ل خرب جد ئانودالا ما عازألا

 ةسنشننل تطداجو تاشنج 2 ناويفلاو تانم اموتنلاكبح الكم ومو هدم نانمال انيدرعل تدب

 /لوم بص اوفا اعط قايم زنك سنو كلو زمأو م تعا تشن اجو تلمفح تا

 كحل لولد ارث الالاف اشائعذش اضالا ف ثدحا لعل وب مساو انيدحلاهسر اوت يا )لع:

 لونسإع عتاووا انهزم نمركازاجيو | !دومقرمخكقيفحينعرمدانم و! اهيدؤنز عزك عاش اق مإ

 الل لع ذ ابرج دال !ةردصم مس ]رطل لعيد اوفو نونبحو درك 5 ميسا
 مطاخلإ داقل| [فتملج و اًسولحتسلح رشه ددع هاعؤمل أن ايدو | رل اويكأت شل[ تنشارسن“

 انكاتلطمااوشم نزرزمإل انأكتدإو ار يضم نوكسإل تل اوي حامد اغوو محلي و وتم و
حارحاو مجابنسال أو مم ورح ميجا عل اسوأ الممل رع نابرجلاب داملازا رمد ى اك 1

 ميم مسا 

 طرلالول ادارل انالعو تتبول اطل ريرمسملا مب“ انا ةعؤبمز/رابلا واب دمر
 مو كالاعإ دن كاذزطس اوتةؤرئرملا افنل لع] رب ام ارسم ا# أنالادتلس اودولو ٌبرحلا

 الض افارعار سلم زلعاز هكزتك ان رلومواع اذ لوب لملطزمتريل يلو خضم ا ىرمتبو
 "نر انأكا دام ازمّرمل اوامدين ل ادوصتم اوررصملا لم اموؤعنل لولك ديخ طئفرأو و

 اداال العسل | عجز مالامر[نمزالسيل ذامزب ىدمعملا لح لمحل مدن احنا نوكتالا الاخ

 ل الوان كمدخل ندسملا ثيورملا ما نرمال باخ اذلاعم عمت اهنال ال اح اسزل اني
 رش انال انما امىلا ل دعه اها انللولحلا كمر يمال احناسإلل از اك[ ذا هداهرنع

 اى ااودزاب صوم ى أ «ىوت "هال نسا هركد "مذ: ةزيزع اسد انلا ٌةلكسهو ةزعال و
 انالخ مب(: ملط علركولل ارورعمل ازمى الود ارم تيريرل وو لضرب ند ارا
 قع نايل لعو خشاطتل !طؤ ملا ضر |عازب زج اياه اقل هال ف امل
 كلل نلنورسل بسر اكل اود ماغدنا نو ربل مدخو [نمل || رحيائاانه

 د ناذانت الردم بعن يل كدؤلاثل |اهامم ازرع يملا رتكسإتل انوزول الشاب و
 ٠ جر رداعاكب ولعغل اى اهحام و ب اقلعس ن ل كنوع د سارل اى ابرمتبر ”لئول# .

 ,كلوئئادانس دالسإب ل (أخا ماق ىف ىاثل لنل انا مكرر ل ركزي مسلم ا انهذارل
 كير ولازم اعقل ف ناك ذالمتلاو أهو !نابردش ائارصملا لل اندأمس ان رس و

 جررادؤطلا غل عكذو عدتبالد لاخبلطل ائاكز وول ايار ردزابغ الاخ
 ىف امؤانبالا نرجو اش لعمل اري! نكيسز طل اال اًةطرمل الز مسملاولعاذل الع
 قمسومملاد اك( ذاو اهركذزيل اةلشمإلاو أرك مو اعروصماحل وجم تال لقانا ني اوس وح



 رخل مرن نلوم روث رعد و وبال انهو لبدانل !نزعن وكن اغاكا ذ نال لع وررصل انرح ا - نطو امزقنوحو قروي م حا اذاهشال رطل مرش ز احم طول عوتوبنل |
 تن ارهص لت رنواتل اوس حاوملان ا نظم تاير وز ل اد لمعلا د ]لعند ادن اللمع ماذرسمللًادضور لب [يجامدل الخط هزغعل رالي مويس دسم ال اجت رسب ' فيلا نيطدلاو قلعت اوجد لرس ليزيد ادةرساو هاو اعلن ولا
 ساما يلا روح يريمتمتل ايلعنل اوعرشرمبل راو لماثد اقلعم] يدان اىسملا ةلشلاو
 ٠ يملا :لزسل از ديصن اب لج لس املا هارت أ شل لشل لص دال لمعامئاررسملا نائم
 ظ 1 : :ايإلاسملااممل وق مل شيلَو نيبفوكلل افدلاجو ارصمالو موق لسلااءشائلا|
 7 قراوردجاعاركلدررمل اى ادياع ومب ق لمن أهعرا ومذاق ميم ائيرركلب اهعوهامو
 دل للساعم يسال مارا ذنعزضول 2ىتضم | غرل اردن ملوصوويجلا 00 ل محجر راسو لم ازج ىذا لوف خس عرتحم الا طعدرازيس ا لو زمالوعمم لذ درج ادداحا
 لشلاو امو لغم أو نان ل ووماممل رزع نال ظنروو ريم هل صول ليل اذ | 0مل هنيضرشناعر ولم | ماخعرلو مم نزلا لد :لومم لكن إل روصملا اَساهد ازكي مزايات ه -؟ب نو[ سم موحجاذ ما ملل زطصلبك او ىزيب ىرزيزر جمل طمنان انج لءاملا ناك ولو دلويمزم لميال ماسك اكوهو ٠ يكل رمرصنلا دز ابامايا مكرم نذل | لعدم اك اعلا عيلعتك همت لو نممايل ابأماي !قلعا ذ اودنجنل لع هضارطعرمنحوبو اهيل تاكولر
 راشإام)صاخر لم نون نجوما د فانوس املاخ موت 2صل وصوم ]صو
 لخلل امو انأب مادو اتوإ جب احاراعز مه ظل ا طي مر حصم انا ازاتشمل املا
 لانش زال زار اتضح أفرغ اككأ ذا لولا مرت ويا وضرل اذ اكو ملعركاكشد مدع مطورؤرل سطل رسم عىل ازعل زينل ئيينصل ار ىورل !لمأما ! زج زملا نان
 لوول ارسل يوما احرال درغعلا نآسزل العزل ال دل نيل عال دعا فزمرل رداللعنلا امم تالا مري وو عير اكاذ اا ذ 0 سا زيبحؤ اسموتدم منمزم عزحبت هاد اقلط عجإعمن نا (زلب الئشسل لدول لاق
 فحتسو او انش اوجد لماند اوضومل ١ |عزلصلا مروح لال «ناجوو عم الوشم اور كيملا ,نرللبول روم نوك موقرطل ل ءرصملا ومس مروي ششي 2 ناتنعنل انا مون ملا ةرايعر جمل اَو
 تكارالا ال نزفي ل هرجظ ماهم دع ماو مدلكن ! ادعم ست كك رز رن افزع

 ني



 لح. ماي عاهإبج مالهلاو ليوا ارجو سبوت مرلاب مونيا يس نالزشما
 لاكسم نوكي نار لمد طوب اهني و عدانمل الشل | تيراتلل لع ان ا زها لعافل هسا

 امسالوا دودح انوكالذاطاتساوم ايق وهد محاد نذل ل ارعامنف لوم لايتتسمإلااو '
 ب انزطئاخ مل: اسدللماوحبتم ماو ةئفنملا تالثل (ولكا# ساه زيضملا رلعتناو
 الاد مزجلاال ار مارش اب ا مكراجت فاذا دوج مل هذ ينج اع ا ءاحرق رلدكل ذئم
 لومتم اركذ مع ابهل تيزص ١ امل لاتمئيكتد رس[ عضذديولو رم ,ملون يكل اضل هلا |

 يعلو موت لنئاننح صاع انهاشبصا الل انمى امد لستد اثر .ماوت
 ثان أي بجي نأ خاشلو عيل | لاق اليبسلا عت يتسلل عد معان اووواسلا |
 نعم عام ن ايمى. واكل لبموهد شافه ابر لوما ا ان ورم توك المكي

 درومملاب ةياورملا ايف اوح اي ميوغل !ماكحبإل العيب تل كيدمان قولذسنال اكن ان

 مومو ذىاىوارل اداَس ائيعل ا ةياورئاريمق داو ظشلل ابزباورل ا زصاللا إب قعود
 ذ الرتسالا و رعول تعش بابلاانههف هيجل اوالصعشراعن العائم دلاءانسم اموات

 لرتساازءاو غفم اع هس يطربس: ل.ل او جاجالائ لاك انهو رص طل الع ذاهولا ٠
 دز اوم ود رانل نمل وب اما دسم  ارعاذتيس ة يالا طل عيذ ال ةالابال ثيدحلا

 سانا لعبجل مط لل ك5: علظوانهمزحيلجلو طاماو مهعانمدزجج
 [ داوهو مص جيس بش عرار 1_2 انةراعوؤنملا ةيملاناك مهعرمطتسملا ا,
 د جوطتسم © نارا لف لع مياركنمزد ناش هيل 2 اموكبو لائم خ اعياد
 اسيفال دم لرهزبو نسح نو عيطتسمل العزيع نمزعو ملك نول عا مطيشسلا ل
 ماو نيعتبال ناش بوط اردلو ري لعاب مك !ابحلا ةاكل !كصورفزمن

 000 1 ريل | عل 3 ةرهل |رلكب م
 ١ رابع وح جول بلع > رند وليك 2 نب : 5

 ونيدأب طاقسيم مزمل انوع رو نارء وظن نييع نم ردو زادكم رم نيصزعمل '2 نا تب[
 زهافحل اص طع 2 د يأس [ ياعسل ارهيع تت ولف عيط سملا ريعو عيطتسم |

 . د. يارد زميطتسمل طوير ليتسم زمزم نسال (رنال علازع# يوناو
 ”«ةئرنم هو امطاة ساب اوتو:مازكم ضد طاتس باز ى اياوتراصح عيطتسل

 يلعب د نوكن |يلع زاب نلف نس ل ح دعب اعل هن انا :١ دتلعاذاد نيعل |

 ”ثالساحامنال جد[ بلر نما جخدارمير تلا © موتا عيطتنسمل اي صونضخرح لك
 200 دا - ملا ن صاح ارا از”

 "ندعي اجد قدوم ا ساب ١ مل سم ا لعرلو امي تيل ا توك تارأنل اه



 اينيو اوسؤن ثرطل الا ئا شوت و ملت ريو هسا مل شاب دنا لدم انه
 رنا جو دازاحد شيري فرم ناك افدحاول ورخم الغل !ريؤيقس عك ازؤحر لارتل حامل ررصلال خب انهو عرب هنا لش ونا أك ع روكي اك ةزج
 تول ورع و اد ىلا مايفو ا عول اب ز مارجوبج ارض ميشا كرا مدا اورلعاخملا
 راو زل ممل |: مولا ماو لغاتملا رع قالو ةربكد حو ريع اجز لثوا
 نغو قاهنع اد زيعكزل !ل عمل مع نشمار]تنا !نال' لاس تاريل ل اناضإ ابل أقلطم
 ع رش زر مزمل امل نمم ا تارتل ماجن اي ةازعنستيجتس مل لعب لوف نوملالامع |
 ووفيت الاد صم ارك مشل او نون | نرممل او مترا اع اسرعاذعد هرولل
 قطاعركو اهوفاول ارنكال ارووحا نرد اذ اههدحا طك مست || ذا ىسنل | عمو هدحو خف ل.
 ”عانل او ذ اهاو نوما ارك و تيينص لغاملا 1١ تاضملال اما 'نلال ا وساخاو مل اناقو
 ' قشالاربك ول او ممول ربل | ةنطملاو ذاع أت وب ارصفو ماهل ميج لحل لع مدرل اماوج انهم اظزءافلا عباوباو ماوت اتحنوملامل ا عسكر دلو ؟هزجتجبررص نزلا ىتمم ل وك ارلطم' ويمص )عال و رزصمل | لعن لم لول نملاو لعاغل أت اقزطمميمص
 '. .لالاق نام مكمل اذا اعؤاستنؤهريتوو ل الع عابتال ام نسحاوه اظفلا الع ولحن ! مار
 ١ كييومومحل اعلا لع تطعم اول او دو درج اب هرج انه امال ان |ةب زد كلماوكا نيج اق اك
 كلامنا نيه لع الامج عيرل اوزيل يو قتشمما بادو رئرعتسا اكع و يمو ه رانا ةداعا
 هذال تيرم وحلو مود معسنيلع زهدي رخانذاو 'ركيالل اوصال موليكراداوسحلا ار
 ا تايزتإ ارفرل اوى العاقل لغد تايمضن ١ زرت مهسل (ذ واخ لع ان اركب لن اوى اللاذع نزلو كوفر اجزعناعمس لك ثوم ارملا و « مرلك مارال او ها نعل وه يسوؤشأو نييئئطل |
 ملعافهس)ل انهم و جرمل ]نوما روود دلع انام معمررصمل اا لع ءاه لسا فرس مأ لغو
 ىواشابالوابل ال اوعرد ال ممجدونصو طيس | ىف يلع وتس و نين بل روبرحريف ا يع داموعر
 ركز ا ونمملا , (ليقل اميزالا ل ضد اكأربذ عمال نا ل خوي طع وع الل ىببم نع ز:لدصملا مسمع
 تزال وعلو ودل بم عفن صوم ردع ندرك اال ومال هويام اكد ينج ازين
 مهلتئاردالا مدان رعاذل ا مساؤ هاكحو اذدلحانه لحن الع ابتال ا ناوجو كيم ثلا ل ناحل مالكا تقسو زير صورت هي عرصااداعرل ومو امج صرت فم
 ١ 0 بايلا فام الح اعرم !طرش انزع ريما دوج و طيش الل م هروجج اذ أو دك وسل د انه

 . /القإ هزرعل تك عطعووتسولو حوت ل عاذلا مسالا يللا جهال 1 .+
055 

1 1 

35 
7 

 ا
1 : 



و ررجملا لاملب ضان ةيقئاهو نيرمدانم اب بر هسوع رن ءايزم لاذ
 كونو ا طعرلوو 

 حال ام اصنخ الحاج فصول ادريزصتن | عنم اي محاوزيشنل نع لل تلطئأذ اهو |
 ف اح ابامقا هيج زم هدوم طعييع ل.ل قطن مدع نر غشا ادى و نيب تملا ام!

ذل اوم داع قروصز لت منل | الخ سول ا و كلذ لعب اماو ىبإ او ةيشل لة مدلع
 عجيو نب

 ايلافولولشلا ا يماف ام تانل ىام ماتم اوت لمانبلت سول اذدلط حل الاخر )

 ناوورإتلقاَعل ينو لعل اهل ضان ركزي ةرم لب امزز/ 1و ا اكن لثمن | سمان

 كثيىلا اهل صحتارإ رث انس نكن مثارسدوحول | ىانو رم [ئعف لع عاود لف نل نم نام

 لن ارعم تزول التوت قش ةأئعم ساهل اهىعرن اومن اكرل وص حر [ةو أو ! عض

 .(ةرلعد_زوياح ها مأق لاعرد ا آد درحلاودرمتل | ةدافاوئوملعاغل ا مسا|عسساموتكو

 ررعزشل اوكذ امنلائازرهو ىزسل اذا الالاو
 قلطجربريو اال دال هام هاقل ا

 ىتاعل اووزغل الع ذالصإل كل ذاملو تن ويئلامسال نوم هواعو تالظدالانوسوك ارع

 لاب ولا طيرحال او عوبيشمل اوي اوتسالا ةزنكذ عن يرال ادحاحن عمنا نكييد ماتم
 ةفصلا الع امس عرج مبم اهؤموكو هو هوبع ودورولا لماشل طع مديمصنسنتننت | ام ]ومو

 نزل اعوطمو عت وكندا مائل ئفشس ا ام انلوفؤمرمدابتك انا نمت مساره ةييئسملا

 عونموملنصنغل اهس او ناصتمذال و هدابربربعؤم دل عوصوم ائيعمل اعات مم ماقؤسشوكتو

 لين اهسارب عب رح اموهجتو ريب ئسملا مصل عيت شيدر ول اوس كودو ةدابو عم معمر

والد لوي ضان ماز وك ل عاقل ا سانا ه/ ا رل غم لع زهمو ماوق لفاع غض افرع دوو
 , ل

 ملفه دامو حن كلد ميشرزوججاءرح حولا ومسلم مرالازح وال همم اذاوزطملا مى رككذ
 كد ًاتواويد بداشن انهلونت زؤنمؤ لمدال مؤ عار اذا لامن امس اوزيبحلل

راتو اورغ برائهنيلحرب ترس روج ]لحام انمي الانا
 ندعو اجورك

 'نلالاتلحو ملال ات لعب /تمصوو لص تن امض ماوم ركراتو اوعبراس دايو

 اهزلذا ف اريوسر الحبرم نط الح رد سم !لاعان وعمك مل اان تلتنان

 خب مل اورد مس ةازيل اين وم ىح !رنصسم امزر و بلاد الونوح |

 مم | لع قنم افاميد ملا نيوصم او ىونل !لمأحل اىوتيبن طير عو ف لغم ا نإ

 ”مايز اناىاسكل ازاحارمر توضوملا لاعا[ئيصاشياتيكت تلكداذ [هريعز
 ابل ا ايؤس تركو .تحر نخر ءابطحرفاناذارع اشد ان انو بز امو(

 : نيرا

 اينوصرمف ذجيال ايا نايل ام نيارلو اد موجب الخ مدح نمؤع يسرع مم لود احلم



 مرهاظ

 ولان نؤرعتتنر لس اول اذى انن او تارصلا .ىكس كن !(يالاع سس !ذأشألا
 ْنِجَو تَرَ (لطخرذ أذ تمحر اذار اوم رداد ثمجما د ائدحالا بنل يلح اني
 ىفاطتالباكنرانرمال اذخاو :يبح لج قمل اوس اذلمج ا يبرز هل | مل سميت تبحر
 ل و ايطخ بل بشن ول ربا عم شين انل اهم ولع زم هدول له اىبل خال الث لاعا أما ع أخ
 ' انيبال اضررعم لع ضد لي امحرمزب تعج راع ان الو نال يحرم تزفقرتحلا نوكي
 - جل اءازيجي اكد ان اوم اريدولو ثم اد |لمي الل عازل امسارأ مالكه التو ظ تياطشملا 2 نلاخ ىاسكد انا رفمل او ذئ ايبسال زر لعوم ام وتنملا يبول
 "نان ود برام يب سن اىاننكلا ذاحاز ات نزل مول خو فيش مع حلكو (جلاعم
 : (انجإل اهرسل صح هوممن ال مل ليش نوصوم ان ىاسكل ا ابن اع اصعب وف اود فلست ىلع درو |ىلاووبزسو اذار يال مازشتد ذل تود كزعن اوي مب دانصا
 اشم ره ا اجو نوزحتر نأب در نحروعص# نباداقا# ىدلخرصم عامل | ىعع ١ ىلا نا لعانلاا حرت هونع مب حرمت والاد اينيخرحا دلع ويبال عرشرلاو رلعغاأ ا هر اظو «قرملاف داكن الختئابب: ىدنسمل ورطة عجل اعامذمال ا 2
 "كولا وطن نازل نار زل مذ وعض, ييرجلا ن اريطالا ان اننلل ايمو اثنا ام او | فقول /ازحانمازكار نيب رلطماو نجعل يعزعر قت الكع رع ال رع 12 لع
 الع دازعالاوهد قل اطستءاودإل ايون سال ارئعنل امين وهو ارزسجلا نص 6 ونرملاب
 أ ٠ ١ عولاو درطلا ةعربملا لع مالا ذ داوعال لسجل ماظونممل اطدارتصال كرر |لع داردلا زاجل ران[ نشعو١ماولنيلئع و اوت ربدند مرا رع أن او زال انلثحم .راوتب الياهو العون يكد لابفتسال و اداه قت ثسمول انوك حار زل 1 يان وتتصل ارت مناورسسا هوبا اهب زم جبرا داع ل دتساو لم | قطملال ب وسنمل غم انما ل ابمتسال 3 ال احل ع وصول !نوك و داّعال ا ط اعلم أنا أمهنب ان يبرعأب كل د
 ناحل نور ولنا عزم جرد ظلفنلا وريم (ىهالكو ريالا وصوم ا طعر ايتسولا لام ايما
 ثمزمسي نيل | ةرججرال طييلالا ام حلو هرب اقاندل اطرح عسي دامعال ا ناىلا مه ورلوطاراش ١ كليجا اطاب نمو ملوق لصال ل نفننصوكاوح اءارنعربجن ارهاظا يمحو معربخ ل سال اف
 كر, لعارزل نوحي ه !ذانصول ان 'لب وسم اهنل !نا ءاغدا زلال اذوب ىكل للا |
 لنحو فاض يوي ماو ذذحلا دومؤملاطداتعال اوه قسملا نإ ئ داس
 امم هزيس اوزاحللاؤلد لعانل الاى اشيل :كنحا ئراك هدأت يحاك رلبس ا ام ىا
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 . ضل ذ |لكشم عما مادعامو هرغعإلا ل داه زمتخت ن اليرشل اِفرجوب ل ىزل|ئضولا ماو

 ّظ :٠ انال هسئو اريسلا اجار ىل ذَنِلها يئس ايمن واو ننئمئاضيال ارنا

 انيالرناثبج نواب هذضحن ؛ذاضال انالانههشل دحيم ماللاو ند لا برعم نسل ال
 ماناطعائل مس انش اوهز زلال وسل ارعاوسمل| وس لعازل مسلي فخ اهنانلاناناوو

  ةيرلاال بلا جيطر ل اهرعب ناز وجالدت ايننذلا ع هو اعاسأبق مر لع مس الذ
 الاعدام مشو نرزيييالم افىس الر ىس مويل اب راض ازهر وتب نمالدو صن |

 اندياويجراخلوال ل رش /ملض مل نا ان ال اقل طسم ابد زمن اظ نط 2 ئامونعن[لعتعا وندم
 نبال وجال ومال | مهأت دلخب /ادرملا مانو كل د .ءاوو شوكدم نوال ا كسلاذ |
 ,اعازعلا طم دونلنفىتسسللانصولا ذ اسال او ئلا شال اقعديكنا خ الع اندلاع
 لت ركدا اوس رعص هدم هند اكسكن وندانخبلا زاجاو لشل مرفأحل ال هنئانماؤأ

 ةلازنفلل الع رع ل كانو او ئانممل اذ نح عالي رع جن اطدالسإلا نانيبجاو
 نبارر ربل انداخير كت اء سزاج او رف اضالا بان نم عا كرب يو لحرل ابراملارخ ناموا

 تنااهيهئذ نار ها ورح بتول هال ءزوشالا»ىناوثل |2رمتسي نابل قحاو جالا

 خ24 دروا امذأج ام او بطئ وطسملاو لحاملا ءاّم مدل ا/نطاعل اناباعه ماو اهراعو

 طوله املال ثم ةيرك ال يسال مل غار لغرمسي ون دفئ اذ ال اصشال وش مذ انما نإ

 مل وت للاكل ابج اطل رج ادوج لح اعلا طرشي ال مزه مهسلع ا

 رولا داطم: ال عد امولارارفاو ءرانعمو ازم اماما رخو (ملزقد نؤسو ا تصعنم
 طعنسلأبرنلااوحرل لامر ضمنا أوو جيرم داوتنيبو ذلحل اهذدح زعوفادرعم اضذحن الو

 امور را وت لماملا 2وهاغا مضل ! مولكن اكن اوالاعاع وكيلا ذ مري اذ وسوملا حان |٠
 سويط وقل هبط اولا ورم لس اكبر ةتسملا نم املا لك جزمشبل انعاوؤش نال ا (ًمماو مكحول

 ري نلت دكا إلا يقف نامال وذل ذ غدوح وم عرب اك لشفج ذهفن ا لاححلا جاكت وسمريق ر
 7 رتب اسملا رباح لاحأ اح رصقملا نابارو نانو ئمانعد هلو: ءاككاذ ذا

 وتنمو لمن تبل ةضسولا نا نيعول /به بوبر لوتم ةجاد ماوم ظافلالالا
 لم نعش وشاف < زورل أ 2لمل !اسآو بوصتمو لعل ىحائأنيطرشلنامرقو

 ل كيش ناك رثالاخ نفل نس ناو (ةاطمريل طش دامتعالانأىرب باكل انه سما
 لم تأ يعار نخل | غلا اماع هيب بس اني ا انه هواك عشب | عداشلل ىمس نإ

 نويل املعو ريتا |ذ اريام دسسمديس اهنا عوفرملاثال ملم دب الري أداو مانا كتيبل |



 | ملون ءلابملا عاش ايامع |لعاذل اماب تالكشموم الوجحلا وادتبملاباب تالت ستيلا
 1 موس لا |مجوةنيثلملا فانه )سكت راعي ج تاهت اوس اعيد ائنعلد
 7 ناري انتم رحريشكتل اوزئل ابدل رماوم و سلابال تل اب:لصاح نار اجل ارحل الفد
 | ةناتولمالاهنهزجلالا شذ ىمل اهل اداتو قلد |رابتع اير يركد اور سمن |بتعأب
 1 رزرصلال زلابلاقاتن !قاثل ادرك: ىزل هذهاهدحا ماض [زن لن لع رلملا اعمالك
 ١ قازلابما ءانمم نادر وتمويل ئمم اءلخاذ نكد ناحل خلاك ال
 ميز ا!"نوانلاو اساينو هلع نأع وهام كلذ هشام ىريم رنه ى وش 1 | نتيبزبوز ضرسو مكرم مرك عولصا رمل ابهريمل ان نا كلان درا ظ ظ 1( وطرسول7 بلملا ىععاع (لخال حلص الشل ا|عارتال رف راف ثندولل ايلا 78 ظ (لخزرال نازل :ثهاط و نعداحل ىجالمل المل !قعم لعرب اعل و ةيياوق ل وذي ظ | مالايلا طعدا رلؤو د لوين الا زكى دس لعرب فعلا قمسولعال يئكترد لولا

 عروكرل !طورتسل ادى !اههل ارعا نياوجيوع وم لعاذ لع ىوكسال كهل اربع لعانلا | ا مازال كلب رج فأثل ١ موق لعاذ نعال سان صرب ذالعانل امس[ لع لمع ال ! اا
 | هزار است ةرعاطلاىطل ال هما لش تسل وس نوراهنبو جمس ناسوافزبا 020200 ا ١ دكيولواامابيجاو كش لياكو طاق نع اذ عوطق ثواظنر |صئع نال كازك لوبص ١ تا اكفرشيال وه كلزكف ىر وتب اله اطد رهط عل وح وعد ءامزيلزب -: ا . ةذصرلزلا نان هريئارلظملا هد ةرهاظلازبإىرظلاز اسناني شكل ضدر منع ١ رتعتلوحوذل | ليصل تمت (لصالع واح ,اوت غال اا ساب ظ ا العد هرب ننال |نعؤبكا قايد لمد ادلاملا ةب.اكح زعل وع ارسل اعرا أ أم نملا طشبزم ايل روشة ابا لع أيل ال دنا دو ةرموح صر اكل ١ رعورح هركأ زد دربو + اوس ان ديو ذزلبملاب أبي ونل لان ةدرجج ىم امل |ئحبوأ و ١ ٠ لالا نا درر اهنيبلا" د صاطنبا دل ا نورب ىم امل أ ئعمم له داذ
 طرا 2 تلوعوزو درع! اهب اضوتن ا مهوقرجن هؤ أمر اوهه ثيرح اق دعت 0 ١
 * ةرزيامايداؤال ملت ىروللا مج نمايب قرا تاك ىدفمل اةنجوبع نع  امهبقزلا نكمااذزيبنل ف لوس ىلع اةرقي أن اردإب ىناثل نعول طوس
 . ملااسو لا[س بؤمل ناو ملاسو لباس لاوتسلا قككنأ ملوفوجملا نمن ١ كف ورحل اناموهو موكل رزمل ابماعل دال لعامل ان لعق بع نع قمركم

 َ ىررخ)



 تتم 2 روهضارغيكل اد يظعل إو ماعز ماو رثكتل برم اخ امض ل اكدكري ئا هدريتو

 ىكلاداع انسان الا عرس ىطاشل امان ةزكل ا اعرميغشلل اذ لع اجعل دب

 كلاش مهذو نل درتكر لغسل !زمرركت نلل طع انام لطم ا ناكاسك نسل
 اف نمصو ةئيكلاباهرشس اأو د1١ اف]كرموصتحم لو يشن ١ال مقص و يوجه

 نلطن مالو ركل !هدارل العان نم ينوصاعا”َتتسحلاو اوعف ايلعال ادايلاثم
 أّماو مليت نم اذ لع ارم رب اّيموح ان لكن نيش لثمل اريأس انك قعاذ
 اهم اياب اغلا مون الو عم مزقت ناوج دع ليل د مغ ذرات انلسعل |
 نم انسمحلا ةنيعسل [ىهواركي اب مح ير اوبل ااورحأت ئدعل أبم 'لممم أ راحل إب

 ملنيلمناشاجج هزعل خم اسبزتت يبردص يما ب اثارلوفو مل وت قولا ٠
 لجرل ازكع هو دامؤ زنلابمىازل !تزم مجزوفزين ممرعتبضد ثرهاشلاو
 تام اخ جل اج لو دد رنعو اجو هو سفنزم هتوصبوزلا ناجح

 (رتتمس ا ملال قع دنع ان اك ئيلمر كلا ر اج مكث هز ماوتبسربحر عسل ١
 المجفف نيس اكل لسان عؤمل اووواوميل يلب هش ( لكل و تب وصتمل ايزعل او

 وراك ذ# جلذعالا هنه او بشم او رل وت هوو نولملاع ةرامتسإو عضرل
 ند كاف ل اقالامض لهل |رركرل هبراض و لل انك واع اذربطمض مل اوبر عن ان
 اراكزم» ارك لامس نمل ا دأنع امل د ل موسصومم قونم ريلع ايد ناك لئفلإإ لاب

 ٌسويوازأ نون اثانإل او |روكيل !رلتناايداعن اكذ!ب اقعموا تانيمد ٠
 ىن هركذىنرل نهعر نبال عَسكو ملىنمنح نإ ةرع و شهلا حل ناكل دانك

  مافو بووصوحدحاو قمم الك كوس نيزكو ثدوجول اذه طال لامع دل وسن ١
 علا | خوف هثحنماعش اولى العوق وؤل لو وعلا منا بارصصو
 خام ا ورضع أذل |مساؤيرمابزهيريبمنل او وبرزول | لع خوامتازإ عوضومسوزمش
 ديلاع امل حزم ملع قوز لود هر ددممل اوم 'رقهتسل ا وسال مديل ع أش لمع ديم زن
 انيق لونين اولفالا ن اكو راس عسيفل |ىارلعرهلض طرتشااام ميو ملوثو

 رص انو شملا اى دكر ماون ةعشنملا طْوشل اسال اواتلطس العز اباناكإذإ ٠

 لالا نارا حو يلا مج رز اخ ماذ ل عانلا مأب دريس نسييشس ماض ناب 0
 اكسب اشتمل اوثسل اذ ان نال اري درس اسر انما نم لوشن او ة نبل ارعوزرمرل اذ ايما
 "ضرما اذ اضيال مداؤ هاج ىرجز الوننمل مسا لصال ان اكد تالوهبرانم] ولوم



 ظ ربع رومسال اا شلا ىلطان او دلسملا ليش وه اكرحاو ىلاىرَس !ذا هن اكا دثكل
 طوب ناياب © المل | نعم نوكيم ييونلا هاضميبل اطزيكال ىدعتل او فأال اىرعنملا
 1 انياط اركب ناو عوامل ميد وسار و فصول اتوب م[ ق رصين |روكزم لا وشما محا
 ١ وع وتوم اه! ذذاضالا ذاوجيئورقن | نا دايم اد أيوزاج ام زد اهئ نهشسك | رسل لو 1 الضو لشن ازجراذ أنس هريعرك ود ديلعشست |ذارحاو نم بك الى وغم اعز وجي من
 زياد ىلع نوحاو ئمزكال ايهتسن اك ذا أم اطااخ طعدح أول دعس نموا أفأنن | رم اذ زعز اهنا عوورل فاض ام اح تيبل (ئعم مدصق اذ العاقل | سانأب عرص | دكلابزراذا !ءام في هوب اسكن فدبال ابن امتي مون عارم الذم انيبلعاقل ا مسافال او
 1| 2ك ادص رييبزنارهاطل اودحاول | لطرعتذ ١ ذرب الوعسملا مسا طيس امطو أبتل او
 “ 5 لعافزاميِغملات انسلاو نيلعانم ا امس اةينب ف عضل اف ءاوق يلع ديك
 ]| مايدور زعانل |سانيرعن نوني اموهورنوبتص فص عوعرلنعميم اوك وألا | بديدا
 كرما لالا ولا يرو اووي لو ةدمجصر فص وك أعل وض ةزيصأم او ثدوخ لع
 | نا تلا مق وو ةفعرمبال تونبل اذ لد نانو اخري امنل ذ ف لحل عتدناو
 0| اوفا اي جامل ارب وتترك محل اسرانل و انحاح مائل ا انه
 واق وشامل ف عملا دإنو طانل انيإل نيلالا رش غل لثم إل هدجعس رمملصالاو
 دكة شيوزمسن ابردزي زرع, أحال لل وبرك ذ ن فنه ضقؤملا يشي ماى درع د
 هيفا نانا هدام و محزم ناذ وانتم دوسي اليست ت واع عغارل انداخ
 ظ رحاص ودرج اع ال ال دل اوم قاتسر وم راف مرش !ونمعلا دعاتملا هرجع
 فرز لع انوركذنو دن امءا دش حر ىناوح درعملا) اهو هراعو ثياثل اديكذنل او

 ٠ نه لحلاو نيس ام اجو مس وأ خرشس ودرب: مزم :ليعطنلا سار رماجلاض ولعل
 ظ نافل [حار نير اج ايل شامل ان اتر ادم اهمال ىداندل اخوه خرل نابع ا
 هس انها نلخ ايرابس.وكد ل ناو ونقد ننس موعانولوطم ماب ىب ال انع
 ليا ضو وعن ار اجب هيشمال هداكؤسل امض واج تش وعرلو معد يب مال ىدايلا
 لال ان اراجع لعل و اوت قابس اك دع اشمل ال "ولا صال انين رح ا زسملا
 ' لوتراصال ازيد نتب ا ذر بعاما مولونسم | يبرط طسبنل الع دارغآد ريم[ شملا
 ىرشنلالعانملا ساو متون امجرنو افاضورع داذل اس أي ارماؤل م ةذوح ام انموكلو
 ميد عنىالشلاو ليزتتلل ابةمالا ان افرمام لع رجوفوم نيزم او تووثبل | برصق !ذاد حاول
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 داس الا: لجل ل ال دال م |ن م املا يامب رض ايبلكشتساطوز يس او لع نيش
 ولو نمارس عزيلفعو توبملا هرج عابطلو يل ال هس ذاب جو ثول زم زك لع
 اقطعلربو راود هراتساسب الك ثلصالا نال! يلتما انه تبث اونيلقنلل ال الرل اى أسم الها
 ابطعل رانا شيام رشا :تورح اولكر نال ْنصلادا هرهاط أ دار مال ل يبس عفا يوت
 يسر لل هيف اذا ال ل ارنوب افص اهنا عيج احر ميلا انصلاو نيطاوم ساقي ابابزل عضونل او
 كروت لعلدب 0 املا و اكىلالرطلا ناطعز ريوهد
 . كايصالاو مام كيرلا اعتمر اعت رنععاف ىلإ يشمل اذسملا ال وحدي زي رك نسل الالا دنس
 لول سانا اة كلذ اعنف زنبور حابضد ع وا غيل ال اما لوشن صد ريف ىاس اماه حد
 دعم وسم او رل هيمدملاو نيعرظلاو ئئشملا ورمل اوراا طمدصميئ مش نيثسملا فصلا اهتل ان لاقدر
 راعي ل ارش ارامل وق مراعي ىلع ياها از مل اركذ رم
 لامع ف مال لنا مط ايش نكي لذ توبا يهد تبر هزعز مالا ام او هش
 ولدوا ماللازم موت ذلولم ومساكن اال لصركل امو طفرس ىلع ايإج ارل لا نازم فال ام اناس هذ
 نضال تاو وشم دال حذو رمل مدرك مرا ل اصذ ام الع ءا انه ياا و ملوع ساكزعفرل اقيم

 كل نازي اذ او ىداوملا دا. هوككني لل امال ركلامني! هدرد © اشيالاو كرف! مايد اظوهو درا نوكا ٠
 :رط امم لمع توبا يرق نمطعاف ءامسا ءرازعملا [عورخناماهوحاو اهب موال طم و لملضز ١
 لضابادو اا .لوعم للمال .ماود عادلا متل. نرزاعابنجر وكنا يتم نس يوزن زفملا
 ليز عانلارس لوس متر يوجبو نأشئيالاةلاق مرنم مرتد زد لاذ لعادل مساا هرم تام
 دزموج لوأتو موج ةراحاذل رشا مه ىلع نخل ! هرهالظ اًمياحرم دل | مهنلالا :للرانمرب مالم

 قضىوابد راف مولغ ان صوجيرب زرريعرج وعدا انما يدرب طعافلا سانا نافرم ورب أد تلو
 يبل ايل معو برأنعب اور وجا رمت براليدربرىبل وكاد امرجنرخرا# رون م ري لذ ابار
 ملا ذاعماو مزز الو ان انال مج منيا رولا اريل نحن مال ودم لرمل اهبضرانه
 -رازانا ملا نكت 1 حاماعرنسن اودع مزنملا ني لميس ازال ىابراضان ارب روح ف ناسملااع
 ةراسلاةره مده غنام , هد اذوزحرل عزمي ماذل مسا حيمم مرثش زلسسمنم نوكيا حمال

 ملونب ايليا دارارس اثر جلا واسس نوورل نركب ل نوكن كولن اع [.لظنف زك دال ف تمنر
 ةمإو دزه: نصمم الفن جلخ دجيؤسح هرباربزيوط / وع الماعني ف لقا مزإل ل انيلو
 المانجا ل عب امد مرارنم ذل لهن النهطملا صل نال #ججطبمنب نع ااظنشس وكرم اهئ اع
 لو ملامنب حبر بل ااا ذبح مم امر سرج اللاو رجح فائز نا اجر هيج

 ----ء,
 .٠



 ا ىو رسل اةيلما ,نلط جول ارحل ق ىف اه اعرف ريم توكيزح اصلا هزه وعم نافعا مسا ١
 ف اومن وكسرت ادصل اهزه ]وممن اةرظن يجو خير سس أذ موكوزننلالا وتركي ار ف ممل اخاف

 لام ليو هببس زمن اوامر قوم ارب ص نس هن وريم از فصلا زو كمل اه مبسم زلبأعتمو ةالا هركزت

 0 م4الاندبداورعد انرانهملا داش ارق وىنجاىسيل منالوزملا خد طعخونجالازعىبيتنل نزح ا
 ظ اكيعرال ووالد ومليسل ا لبي درسا انهل اسال يمل ايفل خي :ىببلإ و من نإولسإ طيب نات عشم |

 أما اةعال اط ارش دعو امل عيزغل هس امكا ذ لؤشانال هبشسل ا قكتريبل عر مررماو ايلعو#
 المصنع انسحيل مل اذاك ذا «لوغسملا قط لي بنل او عل اي قع ول أمهس وك طارتشسال نما

 ماا وبايزيس : 3 لمى ١ العيش لعمان منخ ونا نهو ةيبيسلاردؤشي الجول كلذ

 اياكرناإم وشن اورد[ لعام مود ىنابساك م لوتيال سلا ئكليصمل ارزعلا ةلَح اج دريت

 ْ طاشلا انو اببسنوكن ا طرتشمإل [عوئرم ناكلذ زرِثمَكو مجر لكيضتلا الو مرا اال ملوخمملا

 ْ لم لزرع ايحاصيم الرع أليه ناكأ ذ أبل اعل زعم مرت ١ ةرأبع وزصرل اوزضلالا ةرشسو

 اطل مالا ما نارلا ويف امو لين نزارصحا يي مايفتسال ام طترّيع | ذا ازكر ليون هاد

 09 مالا ةهوع مم كاذ نال نافاس اللا مم الك مزخوبأم اع دربال انقحو رعشش | ةيببس

 الو موك أ انهيضم ا نكل لات كيحرم رم نه ملوشلاب هس أيل ومحا اهو موت
 ا أو - كلذ نأب نس عّرص لحرلاو ديلا ىو اضيع ولالا جرا | لامولت سعف

 أمإ رج وجال داك 0 بلا جوعا هدب امان يرام

 1 أماو يعلوه د لح اعرام اب رتدو صول ادع سد ليدأت ىف !وفلتح ا ناو ليث لعاتل اس3

 لأ لعانإلا عطفوزومتال علا ةةصل افاتصوواهيثينالل شل ان وانتم أن اعلنولل موتر وع

 رسوم انمل | نعمت عاجزل اوعلو تمون تأ جي أيل اوعمزأ كييلمخد زمصل !هريع وراو

 ثمنا نس ناكذاراطح نهرا داش وكنا ىكي مالزمل ا ثيعر وعالاحرلا ٌدَمصٌ هب دوما ئملإ و

 مظلافاال حاشا نارك اهرب تي ناو جملا عال اهرعسن امتذ أنما رم الواركوب

 0 نقاش |تايدزإ يل نيم 0 ا ا

 تسارع كذ مايل ان الاف انشر مأوق انه 7 ري مييام دون

 ١ سم وري روهلاذ هريع ريمان يزصتسو يحل نشف اخ اقسمل !:ةنرشماب 36 يفرح غعو أ فصل إذ
 0 يلع دع رما وسم ماياربجل و تيفملاو نوثلااولان احاوزيمح
 ' موج و طعرباعلازرمل نعيش ءئهلخال دوره ننداو مرج ووسانل |نسح امى انكلاوود
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 لفت ف وم 2 يل بجت لاخر بعل اان عوف ل بج لول نستح |وزعلبصال اى 'زفرغتم زو ا
 يفر جست مضونؤاجلا ةايجا نجيح اوغؤتم نصا ليل: ح لع بقفل ايتو رج فوم”

 قوضلاف ةرحبل انجولا ارض ايتن دوزمالا هه صتسراعو ارا يقدم ايزي فلا "بلا 0
 تيا اهرسل ناورملادربل ل عووملا طسيفنلا جريل مولعزتراتيد سرج سف طوع
 امريكا زهرحا فرج ةدكلامنيطعتتو تيما و رجل نوعا لاذ اجاورجلا ون هرحا رخو حاج
 هزصأل امواج ل عبر تين تلف فاضعال اتيمت اذان ]جا ةببعنل انمي يزعل ارياف د ىاشلاإلا
 لذ امالرتيرق لمان لاو اعاوطم اسال نيرا. ماوع عدص التلف ئفانمال ا يققت لنا
 كرو مس قال [شلاد اهدا لاما لع ايس الار نب راوا عاملا حت ناككذ الا
 هونك هزعويفرلا نزعت مو دظنل لل اتصل ”نانعا نا عمازهز ناو ئاحلا
 ناك شلامبر در | ذا زعانل اسنان عمق |لوع عمو .رمارسساملا طعانرل لس ليبمتنلا |
 27ث١لول واريطتل ىكرملا لعاذلطس ١ ”زءاض تركن معن ثزرل ال اكشن ازيا و رتيشم رض
 واط رلرسال و كل ١ع لول دن طم انامل هنوف يبس زل لغسل تباشملا
 2س تطل ا: ئمرل نبك د دانس او لص انك ذل ل هلرو يتلا نسل
 الو نمموبعل ماود الاب نوب وزع اضلاعس ا اماو رانماب تسون اهنلالا, نين أوت
 انعنبال اًساكري روم لج حن مصاعصويرعا اى اني اعا نان لعانلا اخ المع الف
 زانماطلعوبورمالازعئ اضيع ماوق ديهتسز فص لاخلا هزه نكمل دارا
 اجوإ,_الالد اجد الا: نمال ناوه و زجالا اج عزو هد تاج ا معمل هركذ ارب
 طا ونمو هن احا زمر كا و ةيداطملا زم عزاز دلل لرمي ولا خيول انزع
 لوصول )وطفل ارق نع ! لع [ئل اما زر. ند 'رل ”ةىنسملا نال ينم ايدل دكدازوب عا مسالا نال
 سل اهلا نال لسمل [ لد وات يف دوكبال انه وصوم ان الل وصوعح سل اهل اررلملار

 انا ا الح مور لكم زم سا لرب ىال انيال العوا .رل ود نك دنا وجزم مدلك هاو ٍ
 ١ لخر زوجت ارنفالا ميم الما تيرم يدوكملا داهتخ و مجول زسح همي تورم
 دعيزم نى لوم مل امض كد انمب الدولاك لدن انعرتيل 9 عضرلأيبالا تقرمم
 ان زمننا لهامن نامل نأ ايدل [.يسيى ١ مازن ىسراقل العون
 اذ اولاد وهذ ىانانصك ا تناك“ ١ موف مقيما فحلاال د ف اضالا ال
 تيويانل اك رمحلكد اهلا ام انم نوح دغرجل اد دانت[ ذ| ةدونم شعل أش ارب
 امان ام برال !روسلا عانتهالا دع رن ادع ىضرن اة نونلا تنقش



 0 د
 7مل اولها 98 يحل 1 موحوج و اونسح اد اههحد انك اع ةرحب او. 3

 . ةراؤط|جد اك لود ىدلخلا مباع لمجد نحو ا مضطع يت سدنع
 جددا دج دادهجر نم ا جيل ل صال نان اكمال ارت لو تيكمل ا انه
 نميز ءلصالا توك نا نيعتنال 5١ اريثمل اناضف أممئ املا وكف سبا
 كامل الاد كل حبو جم الجرلاب تروم ثاوج اعل ينس فدو ووجد
 ١ هت ملكال اضال نحوس ب ن نبأ جزم شئال اناذ وصوت وباعبيك رد ا اذه
 نيل امين اهملادومل اذ ارجو لا لحرل ان ترم مر وي دوجومئعملا انهو نست ملول
 هنإزماو اهركةنوامه دارو نعزتمل | مطق مح رملوع نهم تمض ذ الداري ةنوكن

 تهون اوك ذلالغل مؤسس (هروس ناد دأروصرب دكت دا لفملا مهاحا نئأ 1
 ' نااطاصم عباتلا موف طفلا خانم زينو انو نيثيامو انل | شعةسدإلا
 . اهنميعد الرا 4 | الب لجو رج هوس حرم دا انهت تكو داك ( هل لغرفصللا مهر

 ١ تال ارا زال انددلا ظانفالا اضدوجنو (ميؤسملا وبما | ماتفل(متسال آو قرياح
 تاك انكر قاننل يبس اءاوتنا مجول اجا لا لئماواو دع طاح واومل

 * اه واعتنؤ مخ 11 1 ض”ء 1

 يا بالج لةسةر زلم ناوعزوأ فالس قشتمل وطال نيس اووبر
 .... تالكوم [هب ةرملا تهزع نا نينوبل اعالج نس نافس نامل خل ةزاووبق

 ١ طايئخط هد ذوعو نايوكل نعريملا ماتمسماخلا نال طنقلا يبه ا ءاننامثم

 سيال |طب انس تيعملاو وج كلوب قلقبابرمرذ واع مولر أببحأ نوكبالاذلامم
 بالاعمال اهلل حو خي دارج اص اص وانه حبا دمفنتتوا (قلطسئرملاةكملا
 مدتقو دار عينج سوال او ودجج نصوم تسماخ او ريب اج تل بح مايل زي فح شل اثم و
 ف ويلات فاضال !باو مم ا نع ريغ ا طنجو دسم ائركر أقل انوصول | لجلملل اىذاننملا

 رع الز غاحو ايل! اجاو ةركئامنوكي رمل اوتمخوف تركن ا رزصل اذنكرع مر الامال اج
 كري ةعوزوزل ورم اة اب لضزدال لو كحال يفر معتن اك اولا عاد أمتعاًثرمل ار فصم !ذفنأب
 نلعوإت ممتد! وف ردا عشر مز انمال/ انوا تصلب حرم اك ئانم كل ئال لولا
 الة رقت نا لخ دال طايع تاع (زما مل :فاسالااورجرلا
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 راش الا الوإل ماتخ اوئاجب ايديهم ازا ةغانرلاءاقح ياها ناطعأنب ولاول( ] ورمل | او:يضلال الورم !ةرمال وضل ان نينا درب كل اك ول وزع
 2١ ٠ ةيورداخو طازابها هانتاع كافرعتتاطواتتلاباجكد ناب لوط

 .الاوؤسلاساعو مقالات لس دعمنا | مسا نسال انرزقل ا باغ ععريِلَعوَرُ
 ارلاهنعن اب ادخن ا كيو [ جاو خم ارحم يحلي صتقتال أعزب ف ردالا ةوأب لا لشاب تحيا
 مام اهغيالؤشخيااذامتوو اتسالا ةزتكل : ما ند هءانزما لكل الذ اهساتنو اص ةلاففال اذ
 اع ملوي اهلوشالاوكو ةرل افذذحن ا زدذشس اهانه نع املنتلن لحل طم ئ أ ئتب
 !نضعاوؤو اياب جمل !طروتتولو راو د ضال ياو را اربحلالر اوبك ى انقل اع ءاج
 هيلاوربملا وت رةانهو منعش وع قاط اطخم او.” ماوتع منملضذا وك اعافتؤ( ل د
 طن عدل زم قعر مورس لزم وضنفا وهز لافت م رعت !ئسم رمت ذ ماا مل اداشنا نس
 8 فعاد أما. يروج ا نوكأ. عنموم زطسم يح رص (دعج خيرت أمك د افك لامب |

 مزرواوسلو ىد ول 1 اكو دؤلد ئادركوملارتبسوملا اهدمج تنال منام ءاويمالاو ماظعزك
 :لباكمذ توكبو مد ايحالاررمّوال موكدوأ لعل رثوكل مواحال ا كك رتيدق ءانئنالا ال
 كلامنا ارهزاحوهردزوايئلدإ لوف ايقنالالح ط حالا الذ !لييمشلاو
 موف لثعتلا ذا رعب طرنوأحيمل افون اكور عمل ضف اويار لعامل الل بسهم عذب
 القناع لوتيريطؤش اورملل لش وز ولالاو كلام نبال ئسازكل صفا شنأن رك

 :ةاوزج أب لوعمو لماع عب لمعمل !نعرظانلا ]شع الحا ذ ىلإ ]سك ورحراشت
 نمو نم نيب [مندال زنا ايس ورمل ا لعرلال و عئسبل طن اىمهرتو ايىتجلاطتبب ا
 (ل صولا مزح ان رضومل ا ]تنم مودال بل انانضملاوناذملا زلزال انزبملا
 الا مووىو غشا خت نو لماسل !! قيل أبت .انانلذ نال دينردضؤع
 ىغفااتمل اع حبر صملاو د طك رتب ت أضم لاو ا وال | يجرم زاظند ا مشب
 . تامذاضالا ناز ةنيلولا كا نادك ذرخعو كنس دوا هيص
 رو تكم اليل اه امد | لل بجول ادد خاول سد 6 باكائملاو ىانمدلل
 | هزعرجياليلر رمد اىذ لوم مود نك معو اوجربص مما ىاشل | ن انعام الع
 مكالك رمخيىرل از الاسر ازمبمو ار ررجوج و :ليعبع وون ريدا نوأنل أه حلل دع
 الجر ا/رارحا رصاموارساك ئاضملاالا ول طلغ مبا مرمل ارى اماع وفم ناشد ١
 دنءلعف !لوعيزجا نأ. صل ا ىلا مريزلت تاع َجاشسملا هفضل خمر تزازعاو
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 يركع 1

  ةعانذاخي تلا تدعو ردنا هلَضاومفم اوهد تينضلا لماعت العر
 الزيرو ارابحاكرلو لوتس مث اداتس | اعود يل عف الوم مووت نال وضم امل أنم

 7 نيبسمل نمد لسا نو ند قال اعثر رز اهي ضل از ملا وكس ا(قوادزبو :

 نبل عامر واصبح ان امم ادت اضم اه لو عمو لغم انا لاهدوق ةئتجالاب رلوعمو ضم |

 ' انهمديركر مااا ّصاخ الاء لئل ان اال ارو لال ترمقرارصم ا نوكتو
 اذادملا منخل راوهو سلما ذلع عنلبالداش رصف اكل امي ناكف يلع ملومس مووت
 هنونلجو سن وكيل اتيل :لجال عمل عم عم لمدن ال شالو ةرلرصملا قس
 ١ هيراضيامرل نورا سنابل نعوخع هزملاب ماؤتسالا ناكاذا امقدرا دنيا
  اثلانإف ىلا نززقتدتف يخش ابجم عز ضنم ا نع عاهئنتسال ادبد'نال افي
 |. كرع (اهتسالاربدلناو لدول اوصرتع ل وسملاذوكيل مرن يف (راي ابوهم نع
 ' ةهياناضمو ماوم ةوعاتلاب انو نعلوسل !,رلياس _ ئسوشفأتن !لؤفمريخاإل جو
 ل قيدلاه لدفع امل ادنس) اميثحتزمال العم | ابيل انام [ َةركمل  نوكمال :ؤءاطم
 ١ راظلالرذكع انك لصفلإ لفيال الص [اوكو ملت ملئ اي اهم ش ازال بارما
 ١ 7 ًالومدلبجن اكو ىربكو قمصان اش يحى ائح ماك موت نيل اح اتيتاهؤ لونا
 ةلضانمازقينحررمتد لوا (3(ن مذ ايالوائاطالا دال اى اب ناكواوئدنل !روبكأو

 0 و و اي عر

 لوقو خلا ةسلاك يرسل ىل ذ اع ش ردو قي ايسر ع ليست الا عل و ون فمان اضل ورجل از
 "هلو خلال ن ايقلان اذ ربسالا جرى ارد نيبرح طن انانعم امئاو هريارنزمنا موس
 . اهلا ن دو زكو ملكي وهاماع ميغا يزحلانم مزجبال اقر ون اور تير عمالو
 اجو افلطم زم ةدالز اشهد اسكت اويتذخيإل اذ اجازقو جبال جبلوت طعازب, اج مدلك نركب

 ا . ريب كعلصتمل او ةددمنإل او ةركنم نان ٍلعإذنلل افياطم ةركمل ناسا اعل نال اواو هاش

 .١ ؟ويلوتداذالاو زقباطل نعترف :لائ2 نال ورماذ اضل ارض ام :يمج ممر ولزافنملا
 ١ هقنيلفاو زال قنا زاجل ذ اج اهوا عايجي ف اوغاج | ذاو راف ال ةدافازوط
 : دوبل 'ححاد دال ارم طيزمجك جاكوب داادارمو ميز 0( داؤمم اولها انميذا

 0 ةرمويزضماناريزلاوض ةينطت رعد الق ناك ذا ةنيثشل اود | فلان اوجرسولك فتم نابحوبا
 لة تاررااوعر نول لشد مولسلاو و لمل العلل عقريزعل ىطرتلا ار يس اذ نينموم

 ١ مروا ظ



 ولا عارم كرم دا يمم الب الوه) بئر زم موف منعك نب سنف د نا هرعت كسمالو هدة!
 |. ذ املا ةكل ف ئقباطيليل جو عضي ادار اءره مس ريش انا لطم. 2: درو زلال سوح ذل ممل ارزاق
 ىلا ءاندوروريملاداهو هل اهجل او ماعانهز اسال نايا و نيلفاتل |انس امان در لبطننل المن

 ذر نيكل ن ايجي اقل اذا نمو ل.ل وح ملسماخ وكول ذئسح د ءانغح احول تبا اس ععراطخل
 دالولع ا اتي لبرسفنلا روعتها سو زوال لييمئغل وسر صفسخيإلاذافت ايزتسالا
 ىاولاتشن اع نتل لضم مالالا زاب امل ميد سيل ماهل از اه دروصعز اى ةنناخو بودي
 عمان اهنذيجولل اقلؤهو رماد ةلض ذل لعانمجب نوكر اليمال الاله يصت البمل |
 وس ويطنت طل نال اكاد دال مال لاا در وري لص وال ونعمل نوير لو يممزذ انعم يراد
 نالاعو ريدا حلص زعرور امل ارسالأ ويل زيبا اكو طلاء ئاشملاب ديس صرب هاو مالا (اماأم
 البعر ل ولاباسربفانلا عتالاورمؤانل | .ملرع بارما طوس ا اك يالا لن هاو خمزاهيز ال دال |
 راوتر ساكن اكوا عطر رمل اررعزبوتبقل مش ال اوما امرامْر العرب قل نار

 سلو راوود رضاضالا زيبا ونس اذذ رسلاو حاحا نعكرب نح اذلعا ىداول ريم نحيا رمام انين منتي
 كلانلل بلو نمل الهناد نال ومو |ناذاثضلا عجرم تس اك باهلدي هزملا| ا اوراصدس ممرثكالاي

 .  ملوت نانادعماك لادازءةسداشلا ريل هرجاطدرحر ولعب امرك ذل والا سم زعلك د اذ
 رطعيسبلام موه ةالزعملا ]اال زرطلا نال شالا لع :ملوم هيعمل ذنمد راو يح العاةذ اهي نيجلاو
 . قار افازطد ملول هبل ماظل جال ورفلا ةزاصإو ©ملاؤان ناب مم ذقرماشملا بوكهسوا
 اهي اذا ش مالو لوس ضرب ال نال لعأب ةبولمنهتسبل مما هاب سرع ضيم 00

 نيلي العاطل مطرز يرش رم موطإب قيلطملا لعاريرتنل ان وكبشلا ناضدامزطغتزص اة
 ماوه مرسم ارهاظل ايزي نب وملا "داك رلاحد نكي :لصنسإ رردإل و مارب توفت لضي
 راهو ملا طع لعامل ارس ا اعاريم اير اظلامفرت فت ام ايدل ام اناس فرم وأ طف عون ين مال
 ١ اماقلإ ريع مادارا اان لوم ملال انإضرعات (اللاونلالا
 ص ةرانارلا لطصنم نقل اما قىصإو مل اال اابحود اهلنا ةيسق نون امرا ةرك كلش
 الار اطر مزنل لشلاةررص هبدز بعز عا اصتقخو هاو كفرت هجرت داي لاو ةلعرلا
 امذنلال وال اةوعل ا زرإ اهتم ال ب داوم از 1 ماضل انعم أحناقومثنل او ةدابزل | نابسشب فر صنوف
 لسشل هوم شوف ودها الك ابحت ليرال هبط او ءادمذ طاواثلل ةدابزل انش اة انل اوم“
 ةلاعمتب )تن اثال اؤد هوبادم نحل العرمتيارانوكويسل يشمل (لنما عذر زا عبط اف

 داطاو وبعمل نإ. كلام زي |رمدبم اب اجا سلف ص | خم ومرعنل | عوفو لذ يسال معلا ميع يس | ٠



 ىلا اكسيل درو ااه تبا ذ رشم نجوي يزل ازشمل ا سوم متين ازا وج رهام | اينصنقملا ا عذر
 قضتسا رع الرلا كن ازح «ر اطبع زحام موغنش ان سكم وب انني البيج تيارام لقول كلن ١
 نحنا وشمل نتج وشكل غافاذ !دسح راع جام وبا صحيا تيامامتتو ا
 نزور احا مدوملخملا| مهوب نا تعرمومل و 1 نماقسل اعين هد اننسسمل | هارترعمل ا لعرلال دل ا ثنا

 مني تلمحول اذوب زوبع منع نبع طنمحا داجيمتيإ ويح ل قمل كو ونس اهيجول ا
 هلع للكل نبع يسج هادي زب ع سمح حلا دبع ل زصخالا جمعت إلف يسحا ناكر ئسحب
 تود ابسإول نروصاو لون السايل ورهزن انو انملا طم زل العدل دال ءلتيصتتسل ار زدالدل اسساذ
 قالو | نسم لانملا لزسح امس عندا والا ع حا طرش مبا دييم ملونو ليش نع
 َاءامرب لم اذؤرظذ مطولا انه 0ت دفا هدمحسلاام لاق مشاوحلا ىرصمل اى اف تسحب نان ايلاود
 البلا شل( و نوار ند اؤغشم انهت لم اسانئئارير الا ةر بزل ا لصد سحرك ان ح ري زي وحر
 تايوان اذاو تونب مان نمىبب ىذل الشاب نايشال اوائل اق لاقالعتلثنا طي املات و ميسون
 ريو وهج سح دنس رداؤ نحن اف دحا و يعل تلو ديوب ملأ وو مد !سدلكم ىرصاط سان اومجز |
 ٠ موامو كاسسلاو هدرواامو نيجلا رصين ماج م رافيالو اضل اهنعو مت اوشو ..7مملانلا ١ فريكزسرل موو زلاذ ةيبمل امو هرزنصادمئئس اجل | عمل |ئععتانو مق انك نيتك
 ايبحاعرترلا دركذ اؤنسال اططاريشان اح او ىسانل اباهنسل الاف خيرصل اكلت طر اج نملا

 كيجباح انيالوف نيدو هول ةوصومر اسعار يضخ جيسال نصر كذا ملوك ركام
 لفل اذا( ةركذ جدولا ةرابعرداظوعو سلرفصو [ساز اكاذاالارزتمو

 '  ثلازانثرعارداوعالا رايق ربال ةلمامل اسال نال ليت دىوع ددرج ما ضرتعاو
 ؤلطم يونس نيبال ءاعرتال عامل مسا ةوقوؤب ملت نرجو [نفنكم ٠ فرع ناريزلا مات اس وست اك ني مزيع تو طكادب /نيع ةييسح امل ويششوفنل نوع ' مكلاف هن اريزلا مانا ود اك نب يع كلان ربع يح ا اهل وشف زل ان
 ١ ناطرش ااعائاخامأق وزعانل رس اندلع رهالدل عرس طوس ري ترجو ولو رمل اع

 يولع لم لصيد كعزتجس اصر مجبل يبس ئعملاطوهوابان لفل ف نوي
 لي اةزعانلا سا سرع اما او الخال ةدديبسلاءطصل ايدين عريش ئعبح اذ(
 كوي زيش واود وبسم ماوع ىكدلوانمىمومل انناّولعتمزم'ن أك (اوس هرجبر لغم
 ١ نسلق عضوا و ب يو ءاوسلا مدون مؤعاو لسسلاى امالع ءانب انهو مائسسالاو
 ٠ تاك تاوحا ء ينط رع نابركي ىرماهنالا عانس ال اء وصدل أنارقتسس ارم إب بيجو
 |  كاجالافؤنل ١ طعبجام ا نإ تماو عه او ةكد انملاللك عوسو انتسال !ةعنرالا
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 ب وملون وكدنعط انش نمت ان كنا طوتشاامئاو
 .ازينسل هك ةزايبلا هزه ه نسم هراللغن ازين وع يفنم موكدنع زنا نظاغإو + .:

 لا لانا زنوصتناس امنا ايس اذان هزسؤاز حانوكا
 ”لخرح لم اى دي عزك نحل عرب اما جرنيع كوبل م ماوسبك هدابزلا
 ل فما اب ايداواسملاو ود وكن ابدا وأسس ناب اها نتريع زاجل اهم ءلهز
 0 مالوم انيلب تاور وكذما للشما لصتمئغلل صا ةءرنج هنأ لل وشمل عجز
 مه وسح | لوكيشن م اوامر تجند و >)كل ادخ الك نيعنمخلا ادهكينا.لمضتفف ا

 نالادرعة دنا اناهريلمونل اطلس ليس الجنا امييانيويصوسؤنلا
 دبز انت وروخلل ناتو وح ارص بص عدلا ماليا ةدا ناد
 تمامول اذعملا عجرم انللس شال مود موك اتملاو مو دميبرا ةاداسملاباما
 انامل والاؤبعلا ةدانل اوما اواسل شارد ئع مح للا نيع2العدا

 ينل اعربارل ا هناك 'رال مدا ةد انزل الد واو انس اوس صَتن ادعس ال3 ماما
 دادي السك اذن معتما# هدأ  عتمرت وأسس أه

 نواه وعال وحن و هلجر اكنزسحن ا نيد سونا 3:١ انلأ
 ل طفش ةءايزل ل او افا كاف عدملا لاكش ذو نس يويعوك سح

 دامي تياراملسمورلع دوكمن يشي لم إزو ليئمتفملا مسا رعزاحوعيتسؤتنلاب
 لضملل انمّسملان أنار انملا نينرولا انلق وكرم الاغما غ. ب نب لم هوب الضم
 0 نوير اًليسصتنل اع | دلمالاو تانلاب نادك هك دما لاثل اةييلع
 ل !ماد اهينمفتل ا ىل ام مدا إلا ةرىصؤت تاز اباويلْئْكْم لعؤسنل ار

 لف الع تراهن اكل اهزل وبدي حرم هرقل قيم ريل لاز قم
 يهم بر دو اي دعب هون حد 0
 كزبو لاهل هال ثمر هانتس جن اظل او لع ءاوج معو هول اويل ارج لسموج نإ
 فو 00 : اراها. 0 ماع وق وهو موك لاكسإلا

 نيكي رماءزن يلا لاحم امألاو ةييبتلا اهنشب جايز نيدل اوان امالاتباع
 انما ب لس اك وص رماومت هد |صد [رؤل للسما ونجم يل نم قار سوانا ن اف دك
 رشا ندا ئيهاطل | م يا '. كا واق ورب امن ئننحأ الا حرمت ار امزء مهلك
 207 نإ نر أبتع ا
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 لروما مكنت لارهد ئمملا انمع أسس نوكي نادال قلزكس يلفام لمت
 رأيت مراغازهرا نضرفرو وكل هوداشس حل الحد نوجا لال وعل ا! (ينح اذوتناد
 ع موج ماما ذ نكي نا طرتش ا اعاد ىاحبالامزرآ تعا ستن]عالضنم موت
 7 ارعاج سس ا العر الاويزسرزع عزل ت ارا اد |وهدأ العن جو سيرإع انمتس و
 ماني( زنةراتوذيم ةراتورتملا الط مار واط || جل !نواغشانلاب اهانلنح امان دبع
 ذارقلاهو[مضنتل اس اذ ]مال اومدام طب قبب هايل مز ابنتعال !كلتغتازإ ايرغ و
 7 لانا عماو عسل نب لاو وانهّربإاقوملانيرنعو اسر امىلا انهن اشار جاها لس وطبع جازح السلوان نيت ذل انس
 . ما ومس يحول مذالوا نيل غمال انج وكل هئباشلا ليو ]مورس ذاتخ اوهاموع
 ١ ساجر بلش :نالثخا ل ءئسانع] تن اشدكزلاو ةاسلاهرهئ بلل شرحا
 قال ةيبسل ا ةفصلارحو لفسإل دل [نيسول ارد لع اذل مساك شلاش ملننوكل هات مدع
 لدي! ايلا ويعو رووا اق امك هأ مم ]شع وجود ل موك وأ ج ةرابعرم اوه دن امالأعلا
 قييبرنال هول ضحل | ىرل اره لونسفره اهل طرز تونا مدل وشال ا ل يتسن ( اذ[
 كاز ذا ءالدون رفا (لحرلا ارجو تضم الل فو ويا ملل او ئلال لمتسااذ اجو

00 
 1اس نادال ساشا | نضل اجترت دعت طرد يخذل نول

50 

 ١ ١ "الار خلا كارد اهدونا ثيل الام ورطاو ىف” [نلطسوريعاع طك أ لا وحال | شبس
 متسازو ميول وموهورهافم ال غن اعف طر حاج ا مضولا,نل ومس و + احن هزمولن الجاز عماصلا
نو ووري نر وجاضدرما 2 دوت اكاماسلاو هروخو (وملا مدلك يد مج

 1 الاةهزن هاح ني

 لك لاراشا انؤماخو مقتل مولر ينس ل ور الل اومد دامس والا عب دوك ح/ لعيد
 اعاطتدل اقماعلان الؤمنلا ازحمرابتعابال.ةنوتمرا عاب ضنتمر اينعإب مه اظمل اهمال لمح

 كت اسال تانب افلا ل يل ل 7

 هد يما 2 فاضي نو هويت ١ ءانم نافريلا لمت عاج ةمحزم هايا واسم اشف راو لمد

 طا نس نال هبي م راق وسما طعزونمل اب وزط!.ره وحلا اعوام ]الو سس ا
 ال وعلا امماوه اناس الان كيل ا زعم اوه ملي ييس هراينمزنل 1م ار ط اشم اغار باعالا

 1 000 م ىلع اهنمنك اذا اى اترْيم ناك اذارلكرزوناو ,ةوطلل اذ ييكريكاذ امك مزال ا ب امملا

 ترل اش ال ىلا لماملاركذ تالوعم الجز منوكب اماه ع ئمنو زهرل ال اة انيبملاوهرىنبج(,
 يلا

0 

 0 ياتكل زك ءابرلع لالويساملا مافات ماتسلل ءانسم زن ذيرل ااجياذحي ,ةوكلانشل ارنا

 ويقسم دبدوب توربو روني
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 - ع

1 

١ 1 1 

1 

1 



 نافرلابزردبلال اممجول انهزم لت نر مرج سحاو طوقيمإمكل او ننيكر جون سارا
 .دويزينص يعط جا لهرامإيي زم نعازعومو طخ تسلمي مل /ةكلذا ا ةجاخو الن
 انتعتون ل تلدرطبزماووعي دمر زيع حا لاك هل رتيباد ام اهو مدس لحكلا
 "وتل اه مول هدح اهوسل نير طنا لاعا و ور تعم لعرنعلا مين جاجا عم نع
 مص اطلازششل ارضا رم ءانشالا نأدرهارسلام ةريرصرتعل !اومرتن ناريه مون و:

 مط 7 8 اعرامر حان [ذ | هاضذدكم لع ٠ ال توجت عش أد الوه ألا بجيومز لعل ل |

 / نزع اهلج | ودلع مشمأيي ممل ا بكر تعج ليون اجد اذايو غار كول اداريا واو هام
 لاعااماودبر نأد خس و سوم طم د لجو أف لْسْلدِم نزل |ةزحوموه ذالذووت رزق“ "|

 يهمعاناذا م هرزمالاودانل المس ريتال الش لا خداع مذالوزتض زو ضن
 لعلارك رشخال الكون و ماصهو طع انعأب الظنلر ابتع ايداع أينا لقا ااكرب املازمل 7 ظ

 د! ماسالا مضرمول ناؤصنلا (نليال للود طع مدس أهل اب اسلم اند تلفن ط خزف وعشت الوال |

 ىفرنض ايف نم اذا وال | ؟روصللا هزمت دلل لكلا ايفو حاوي ار نيك اير ورز ١
 عيب اقبل | اهريعو يوم اريزئيكأتيعتإ رامر ثوار ئنم اذ عقاورمزحلانالاو
 هلا دمل الاه درعا موبس عزة ذهل وحن هريببتو ع قدم ال ب اذمب ع ح - اساخلا بارعإ ماو

 فس نريقدو وانما, تره اذ ا خولارل رت م اذ زجل اهل لس إوح و ليعاب ا: ذوو اننا وسل و

 دلاازبزاو افهم اعولخ امرل وعز ىنتل اروع لوس 8ع دول والا كر انسداد ف هز
 انتل واطنجلاو دانة رخ اطمن مه مرتع اووخ دل اميأيرنل نكت اذ ليفأم
 لشانلاريز أبو منيبرمل لش م ذ ركر امم اكب لعال | لس او زو نسم ا نا ملسع درو
 مث وف عما عفيوملاَن ونال ورطزل طع ىدانم امو عش أه ن ومجا مايو نيكويميس ايو.
 دلو موتى رسما و رلودد لحل انى نوير بكؤم ان مهو ذ ىانيملا اع عبنل (نالط او
 مدت اطوؤشلا از عوتمل انطيب ورشا [نماهنل الاديب موت أماد النمر الاو ا العمل 1

 درب اهزضال تل الج لعين ايدلطاكل ؛لتس 2 قال اك برعم لعل ما! انمي كانه
 نارلعو وفد نزمؤنؤلا نطل ئه اوسلا ةردؤ/ اة ديس لعل ناخد ارو نر اوعي | لاو ٠٠
 رجل اذا اواي ضم منسم لوح نضيف نانو اينرت ناب زع اررطل امر اشوثزداضال ا ضمت لربع
 "اإل ةاازاجم وم تاوكلالزمملا وعول اق زل ار وسلا نري ثيرشل ان اينورمششبال
 بيير ايار ناب موعباجا و ةره اطير هان عار ذو هال سني لوز لانا ناسبانه ايف
 كيا ؤ/ ميلا ةماعلا 7 مو اًمرعدادوجو:قباس باعانسوا داملاثإ مهسدبارعاةناكنارفياس



 كول نابع دلصنل ريو موسم نازل وا انمرسباوأينج ن وكيد ءافئابمونحا لرب كنت نب لصنلازوجرلو مهزوم اير زاد :الاميانل تكتوص اول |طمبؤب وافيا وع ضالا مل ذالأ
 ا ماع نيو نيت ل ماحف 2و بزعل العال صو عدن اهتسؤه ومولاي يع حما دوك سول |
 تا اذ نادرا از دومموملا قلتم هر ىزملا ءاطشلا١ نو ءطريسل كلغ ئرعا تءاوثيشملاو لاسعلا
 باجل ندى ووالارببا نيل د ىملاو لدبلا نيبد ديتبوتب مالعال اوشن ةدحار لك رح نا كلو نحو | تناللرمد ةلَف لجرال اوربا ناب ركسكو يإعساو ىنطانلا ابو ىلكئ هني اهزططري و تيل ووكولاو دكان لصالون زل اواو اجا انسنسال اومإفع نول ثول م م يزمارتعالات بيع اراعيكت انهي رلاوخ مشتل وجو فاسدا ! مئات زكر ادذالاو
 راج: يلع واماو يطرمديتإل د" مون هله# [نلاوئا كلل مدا امإيركوملا دويلأثل | 0 نيرا موتوإل وبال دال نان دع قختبسال فص رجال قوتنا هس كم قيعؤلل امزرلا . دفبأ وأرسل | تملك لا لجل ااريال اذه بيرل ومعل | ىمشل |تلطو ادب يللا نه طة هيلث نضل زع وتين المهور اههدوشملا دكا المقل ازال ولف عويض رجرتتيررعل ابي نار نلكلاب
 طن (:زاواونيم ارض محي سال نظم | وتتسم اطظ تلمع الع فج ئبامجوؤحو ةمورمذ مواسم
 1مم فريز زمزتتسل رمل الن مطعل نال ةردرسب ةرصزمزبر ملام اب نم او مل نق انو كالا
 اذاتنمل نان زمس نإ م اورك رق زمن ز نوح ا[ شل زمجاو لسا اهل اهدردو ةزورلص

 اوفس موا تمل لمداب املا ووائل جازت مقفينا ماجا ة شايل.
 قول ايادصلا مرفت ميريل احا ضالاحاؤرنم رد بتي لفتسم) مودم تش مذ انا
 - لاعإلارمعشمو هردص نمو رزصل اطعوبج وصولارحا مويا طر عاج كانيشال تناكأ ذا
 كمارط يك عوبللا اع مبادل لدم مووت ويم وكل از |او ليل اهو نامركالايكدلا ذى اهلك
 مود انيليب ينم ةقلط ذيله الود مشا رجلا ةد ات مارح تنل عيدك ل مر
 نيالا :فسلا رسول ا رفداريو ماوت هدعب اميل د يبيت ل | وداىااهادنس نال وإلا
 قالبال تغملاو هرزم و عورظبالاماعولطب ثسوا انيرخاتل !نمبس اقل ومنا غرر زدايا
 لافرل نيام مئارابكو مخدد تش امتلسل اًبالحْتيم ان اوضل اهيانل و طنين ام عإلا|
 2 نشل ياض انرملا ول دوطلاكةللدلاب توكل !لشوزحاو تنل او فصلا دج | رشف عملا
 ١ ٠ يتوطزمدال او تونس اخالم تمخكير اوسورابهال اني انه ش عداه باشك
 . "ل يسئل هاو ضاقنفؤلط وحكي ام :مأوع حا زفوا اح ماوع ضد قو تونسو
 ١ 00077 |ةفزل نزح أم نيييرفلانْع وفشل اا يوكو ولاوضا زا مسن عداد



 اع رياكلا ةرشبو همازإل اع تغييالوحو':الاو تاكملاو نامزلا ماش ملال

 أ فردا مالواخي درمسوهامريام لعوامل لعماملان طار مزاجم ماو دارين طنايا و ملنلا

 /لوةنازجاكلونملا ودرع يؤسن ل ترراجيزعانل ا ناك وس يعنفلاو مارد قنا فول
 ,مكامتلق انه جرب تر جوع أب ثغر أ جارح اء جوأ لذ اناس اكمل رثعي ان شالوا

 عل اوهررس و تشم أ, ديبيفمل | منيو صح انعم نوك امد ملف
 قلل اوه ناكل اى'رتيسحت

 قس و ومرور اه رطل اركب منعزل ا2لخ دلو |زنشل اذ لخرم درطماماوهو

 لو ةرمكةوربم ا ال وصوم اريأسو مهاطلا ادذانكو تالواومل ةاوأيعدزت الشدِصلسم

 *. دعا تما مة اك لتذ ةزصمو ديب وه امو نك ةنصماو ومو يلام بدق ل يبمتلا اوي
 ”قهنل اس وو ذل اتم اييح اماوعع ىزب تغنل اىامري درسبن عبس مائه ال انام

 احلام صول راو نيزاححئيراعجربف دانتلعو اينما نب ايل رشد هود ١ل امو ذلحيرم نوحي اف
 7 ”كاذلطم منصر بلوه تاز امم نم جياح7 لظنيلو هش | عاوسملا روم لع ضرمئنيم ذا

 , ل اعندسمنلا يوكل نعوجو انفه زامل ارو ماكحارازاجن اءاكحا امانيس لاس
 يهاطلا ل لعلام رامز ]ل نتشمربعرنأ لّوال اهجسو ارش ناشر ه وللع ماوركذ اهربعتو

 روبل او عشاوربياضدانل> هناورحاع زمالك ئاثذ النمل ام ومسكن ذوزذانمال !مرجبلا

 انه وبل او لش ةروصلااسعاب دارادإو تاب يلذ صول !رايتعاب دارازا يفزع زنا لون
 يخرب *'لشسا أيلاب ناك رس بانسادتملا ىبوشملاو ملول ضعملا لس زعوعبس
 ىأ . ماوماباشن الل مينيرتالوج اك غ نحل ومحال! بونسصرع اى قو حد متملاب

 اكو ةونبمل اىئمساعل رن انيالاد تنلزيض ياهلا مل وولازمم . ملوش .مللار أشمل اواني
 اموامبتنس ايجولف لطم !انطو ل اذشالاذ الح ةيريحلا علوم. ناملالا ةتنملا ف ةريزكن أع

 نازل نوعي د ارم فرص صحي توزسملا نيب تفنما ناك امير ايحال ا شذ اول ووع كك ذ عد ١

 نوكيا ابل لادا كن وكال رمي مخل اهبل نكمل باز ماسلا ةمولسس ات
 ةيوؤيتتاللانن اهاعكا امواوتت ادوخ .ماوع اهو عراخمل ذا زيا شنالا ناخبا مو لمحو كب
 انهطنر اننا اره ال ا/ متل ال محو ادأل امتوممو اظنلركمس تمل اور ار اعز لفشتم
 3 رنازلجن نأ د ارح او انساك اء ىاولمح مءاؤز كلا املوّتدن ا كلدسكبل ءامارتمثوكم ا

 ابماعز لحنا طرا مملكه ممل ناعم اريم خوك عاشه :هووصتر ازيغ وكن انبعا
 العمل اخ طمإمى ان لطعوترنحلا ناس اننملا ناكل اهنرَت مس اتم انس نابع
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 اثالان ارز تر داو عم ار ارح هلال يملا امد اورل اب [دنعال اسر تنقع ارب 1 عابتحالااةوشل جداا لكحل انزل | اروع نمانقمريزيلاتر يلا الجت موؤنصلا لجزم
 لوا نعاني" جو ل ولس غنم ؤعرموه رلودو .رماوت فل دعما ةجاحالف عارنملا مجرم ان لحاف رونا اموسبصو هاك تع ا.ويطجال اد رنعد خانم علتجول
 هاج اطمن مرر شلل | يشل !لمال | عنا اوهو علل تضج مهوم ال, بسس ل ئفسسعب ال
 ,ذاكزيلاخزلجب روك هال اولي ةركموا عمو ذضرعع ظل بشلل اق رعل اناضمانسممل الفن
 ناليؤملا طع دا اءنضلزإو ال احل ل ضو رمور ا لأجب هرّينال ةببس ماقد مقلب رم التاهل اذإل كلذ مالي نإ تركو هز لذ ةرك و ملال لمعت مخ ءباد كل ذنانمنلا 0 ليو رااح دينا لعزمل بل ذا مودل ا ةزم اطيص ون طرذمملا ن !بيوعأتهنسال نع

 ٠ اذكر مارد امكن حره جدو ةييسل ال احرعزنا امان منالدصتل !ئولخّمك ايلا ْ (ماوئورعلاح طف لب رل ماو رول :ةاجل ا اسم اثنسول !ًاذه ناو روتم ريعوه و ظ [تاثرربم لو ستريب در باد تسول انهن اوهورمقم اهرحا يرعاك بوصول ٠
 ٠ مهلة تبول و ثنودالن او نإ هلانررضملا 'زيدار أس اللا هردصع توك ارسم ير فصملا
 . جارسلا لعل وجررصملادنصول اتلخذ اذ الو غال لوو كح الر دقو (هيبد نول النو
 متايسام طبل ير اذ تلت طورتمل | هزه ةرياذ يو ةيويسم ريع طولا من تغنأف عر
 ريعأمإو زي اوذ يتوكل راح كاز كوهونيلونل العوتشملاف ل وول انس زا ممل
 ئشلاب]وولازنوو رولا ًادعّسغلا3 ةيجاضل اىذ تذحاع مولاذ جوملا
 ةصموهذ يحرر ردسمل ٠ذادك :[وهواريل قمل | عربكذلاودوالا ميش ثار
 دعرمالا ةركذ 3 رض ولا ةرابعورلصاعهورجات م الدؤتال
 نا'نويممالاةزفف اضكر هعبتإو لال ب ا ويقام ويهمرول امكن لاخر قو
 نينضل امله كوول نال ابو وئاضم ىذح العر ا تويفوكلاو نقكأر عب انعكز
 "انا لابعؤبل ادن ريمل طمع زيه دؤ/ ل داعوب |. اوت هززع ةزياجا مجيوهأم
 ْ لاقال ررإداول انها ًاغافاتمملا لون ةداحهاتل لبع أاءال ارانحو هد اعداز

 ٠ 2 رك اذلمجنا ةذاك ائاد جلل اذ زاجل نوع تح اه نسريعر اذالاو
 0 اهلاءافادد اسما لح لع اضذ اس ورايدال او لال /ٌريترستع ابعاكربدتو
 .ناّماتاز رع ائاسر ا انلقول ذات رو ركزي اون اكن اومحاقم يل اذان اًصحأفاو
 ١ سمالإ 12 اعمولكد لوس عم نس! نجت وأد شنا طعرشل !اننساواناناو

00-7 



 تروتلاو ءارشالازيلفت“: موب ىاملل باس رف ملام ووزلا ع وه نخر تورأ

 ريعتااليلقتل رول ى وسلا كأرتشمال !اؤدلدا مذ ا حالثما لوطمما جاو حو قبيل انا

 مص زغص مد اجزيعاتي ونا جز اجييروكياذ يظن ذل اعجابك
 كيش الاتاطاهنالةهومتعمص:راحلست وشلل يويمل و عاوهامطعكاتشالا ]يقف تن. ٠

 قسما رح اوسع تنيعوليؤلا كاش ال ازفنفمتمقر أب
 كيملاكا ارسال اال ميد اين

زين ل ا وؤعذنص ولا فهرس عزكلوالا لعوؤسملا علل ذ دار اثمبب
 جوملا مرصاخ ل زع

 ءورفرعزيالاهر وسل اوس مقوي امص كاذب تمول !امجالادان ذوعاوع وق

 نم داعت أ هر [يسالاو هر [يساةذاعسسالاز اوهو لاوس هذ امتسال فل طورت

 عراسي الوعضنالا زين و ناش [ولطمرمصخ ابن ! نشل نالرعضالاب تتلو ت هت

 هاا هاطشل لطم سة (دتسال موصل اتاطيشل اانعزمطذاعتسال زم مزهفراط عال
 م:هنالع ءابن مالا تسول | نوكاضي اذاكر الاد م تعفو ميما ن اسقتملا|

 تنل ارجل ام دعو تقم او غلا اب موحرمويز | ذا جليبغلاب ماكو دارملا و وجزم ويمن

زرا د ل رسل مخرب ذه اع نعننا كيزكن امين اكنال و كاتما
 فبل انلوك ناضوتلا ع

 /وم(مضو أمي ئسن () اتسع از اهنزنهمل | تب مد وها عاشر الاورميصتقلا وبما

أمزيلوب ماض ساو أسراياتما [مشصارزم مك دوو سوه حير م 1
 ردكارعدحاو مارث هدج 

 تاني جيس جازه ن هلال ازرتحأع معايا لعوا ايت اظنحلهلخلول هباعالا /

 ا اذا نينب نصدر ايمن حتا ل أغتشارثغ ملم تعرض فرخ

 ”ةمجىذلا هذا ةره كبد مر جدررإل زي طهرعم عسب الذ مل وه ب/ارعال ا ةاذالا
 . 2 رطظوسووانضو»/ل وي ىلا ناك لذ ىذه اوهورفرمملاب هك وكمل انصر

 * ثيأم عقود زبر ا موي كل امن الوحال د اكن وأمرت وصولا كفل زرغوهو
 مانلساك لذ زحنال مظل وعم اتسولا طفاضان ل ةركئو جو تفرمفلا دف

 ةنوم ةركبب من |زوعبر مود "عم ئأشال اذالاو طنمازإلا )سف -ةربارعسال | مدري

 عدل قبشاام مهوتلر لو دارعال و ءاشيعبال ةناشيحزم قر نزف سليب قل
 جت مرككامولاردفتاعر جتني يخول ةدايط احلا شماو لجرلا ريكتلا دخولا
 مدرب” لعل الان يخوزداضالاب كلط ةرمررمذكل اة وطغم او دأب ل !:ملك ل ءرتمالعي
 ناككذ ببسي دودارماجاةرورججابل ايرحذ امانهزيايواس ةوكتاتنلا بجو
 هلارتنال ان مناف مباننكالا عينيا اربي اللد ئبجو فول وطعم ازيطمتلا لععانوب



 ل24, ىواسملابثهنلابوجتو نينتصي زال ظيدح وب م لمن هوه !ىواشلاالا فري دج وب
 .لوقءريوبدرفحال ايت فسازباوح كاامزبإ كد لأ شمالا حرم رصرق نال نودلا» !لوتن نا
 ليث يبو وعدو جل اهله ذ ام ماد يكتب ةركتال نص ور اى فرعا ضر عملك هوت وزن
 زلوم جولابئ ملا نةنزع | عدلكو رسل ازيترمؤ دا هنتر م غرم ا فام ازال لرب موت
 ٠ لملاك مت نيفكال لوطن يلوا در. زو لجرال ولا ويح شم نالوا زلال حر اناصوخجو اك
 ظ مجال ايما راع نال ضي لفعل اك مده و تلمات اذ انحادل تاكل والا ”كاؤرنا هزه اظ
 |  قنولاو اعل اركؤملاجلا ةواولاو ريبتشلا تالا وحلت مخ ل اوهنشتا اذ زعل او فورم
 كيموملاو تيؤصولا ينل ناي م امل انهذ لصال اوما نكل تول ادحاول ا تنودو ثنولل محا
 ْ وشلل يا فض رجزعال ناكو ةرمل |مومالاو دعبتيلوال انمصول ان اكأملو ايوعد يعمل
 يشل [لعوخ م رئاذ واذ انسول انواع تعشل ا رلع مكحل ا رطزينكأ حبل ا هتعزعف اوبل زل |

 ميت منئامباطنالتطوبطمزع اذ يمبتلا مديد عاب ننكمل لولا ناز ظ
 ١ قمرا وح اوك نيا رعز تع لاح ييشنل هيد عواظإليشل اب للاكل 1

 ظ تا ا كك للا نورك جس نازيشؤن جاف للاب هيل الع كرمتس ظ "ا
 ١ قيوسلا دان دازنالا إم سح لخ مايرد واخ ور وتم | نكسه نال ةدرومتن اكولو بؤمل |

 تنلاوون ممالا وطفل | نوججال من الئ نيه دن ل افالخ ةددعنملا كلذ ةدرطملا كح تكل ١
 كاامزاوهرجيداث:زيلالالوقرنمو ممول اتنبطالا وو تقاوسؤامتم بس انع موت ١

 كل امه ذانومؤبو ةرصاو ذو ريا اما زم لجرلانهوع هراشم لع لص ظ
 اهموضوم لجن لاؤا م نصل اركذ طرسرلم اعل وبا ذاو ل عىرجْزئاًصاختعنل اناكأ ذا 0
 7 ملون سن مطقاورطشاازولو مورد ملغنال كد أس ةعاذطفرملا تنمو مولكم اا طخ ذم اه ! ] 1

  لوواواكزقدالجبحربدورنم وكيت ل غجعترعنمل اوال معمل زج لنتن لن حاده
 مس ملوازيحا> ملوج ىورلا ءكرجزحال الاننس الاي وتر وون الان نكاذاو
 (دقت اوت تانصلائااهدوغن وف فوصولاوا جاشاولو ,ىم انهول ا اهموصوم
 ظ يمارس لأ ةرقورل لمدد يلف ور ا عر إل عطل ادعد عابتالازوحيرشو عوطتملا لجىا ميما

 ول * لزيز طاوطارملاهسا عملات ندصتيال فرح المئات ةاكل انوتولاوّمالملا 0
 كاف ملواليعذو امهضو اميضرب تر :سزال ارق اعمزو نطل او* تكرم ]كب سئ ز انلأ 59

 ريهر نال وهام اوللع ملام بال الع جالاؤ دل دال ضف ورمل غرل انابسجا وعر : 1
 ذي

 يه

 ل



 رويس تاللاك اددبروصقلاودمعنل اريبزنششما موزلو هينا ادبيمالالا عار او ان
 تهزم اعمال صغلا ضلاعذا دربال ن ريخال العوز اكس ارابتعا عانتالازمدارلا نمل [3
 مف انوجولا وجت مدعو فقونلا طقسسو هرييشجا ضمان او افلطم ام ىنجالاب لمشل
 فو اسكلنانالخا ة لطمواونمملاكو . لوم عدو حرا عقريدجب محي ارج اهو معيلازحرلا

 000 اهب موصول الرب لعجب هربعو مصرل فورم لير رمل وخجين تس اها هيي يشاع
 ب” لوكيدق رنا حم وناوممامع الخزي طضو ا تجاذمال را لاذر عار جا ريعلا مرساولفعو اخ ادع

 نيرا اعامزنعو | رحدأم ا ذفصلابافويمومريعلا توككن اذزهئال ف حلاو مذلاو فصلا زم . ظ

 ال مزلاوا عدل: جل زغسنما ايلا نامإو لعل اغرب عدزضال زول اغسل نانا
 ذاع متو تلفرهصو منيل زوما صوير انف امنه دا اناهؤو انهن[ اذ قيمامرل ويدل ناق
 ب انئاوفدال والا ةلصشحاسم ةدج اى اؤازدإو :قحلازعلثس الكا ذ ورلد لاممؤس
 ري اراد اناباوب حار دوبركت ايعتكذلارانئايازعاوق وذل نياذل و و ثيزنكت د مكىدل انما
 اوداناارلك/انلا هاو از وقسم زر ذل ااماو خش ودب اهيركذ مظل هم اممم فضول[

 ننرونلا هموهتممو ال نكلو انمار عاوقؤ ذل اًيز اهافل | يذغن زان (ناودرعا |ناوحزكت ١
 اعزتل الاب انلدانع اوتو ذاراؤ شو لون عر ايس ةيااماور اع جامازكفذمس وبال شمل ازال اوصو
 انهض اهرعرلان ناز مولاة طسوه روحا (ّطصو فم مل لغم يزل ركذر ال هتف نززك
 وو اةنضول لزم كتل انما هال الر زل زغل دعب ناب اسما را رف ايوه ذو ولفلا
 لج مانا كداب زعونوزل اوال ونال و ورع ياونساةذع ملغ يزال ف دل ا ارماعل ادرتع علا

 طرا اوس زعل اكو ركل ىلإ. سا دؤعتم انسلالا ابدت انش لعو رعوع المل م اال زا نعل ركل ىتورماب

 متزن توت تكلهز برد ف وك زباب 2 نع قلت الو مابا اذ زعوتمالو مانتسألا و:
 ياؤلاو رمل اى ولظازم )مز كونا | عرعزن ا نشك ئظزانب ندأش كوه ولو ف
 لانو ملوق مصل علو هانا اولا عياولا مولكل اذا كل ذل واننا لسد انونم

 قدم |هلل ]فاو دكان وراك ونوريكاذلارب تف ارركيوسل او نيؤماقملا هر اعرب ا]ةالانكانل 7“
 هزل اذوارل لصال ارد نمد نالغل دكا رركر اهريكرسناهألا انش الواح لونغ ناثك
 نافوليملا ءدلكز ل اون ! دكا اهءادرت لون نفل ركاوركر هطول ا عيش هل د
 يضل تنال رك د وجورج هاماناومانل تسال ند اوم وخال اهتسؤل | وكسور
 ةرسةر اهنالا ريل يل اثحيو دعس اذا ةانجإ اسمالا زيكمدغ مةيضنالا نونا

 ةرابعإ بلع عاوراننلالاذ ةرلوم :بنرعرجلانل اسريكؤل تاور الاف عاننلا



 مهام عاق د نوبل ايفو لثماءاذل  نوكسو ةرصوم ا ءابل | يعن هنشب و

 زل انواع الين اخت ناوي ازنيررسمل الش ند !ندارتعال | تجححن العا اسم ألا هركذ ياوبرل ارح اهد اضن اع زل ؤازعو تْفيرينر بك انلا رعب ةرلاولا انامل كذ لوفد مول نعش ريكا ذر ل اؤيدل يحاصر ةنئزم اوربا ذشلن أي دل الر كو زعل از ملفا ا ةزل ورع َ ارهاق او ةزلرت سرع هزه ايد ءونسيركازركدازكه ناونرما
 قرعوف ورك مزق زم لحل زهالا لص | اوهدحن اذار امنع | اح ثول 1 خعقركا وزكو انزع ا

 ريزسرئعكداننل ابوح وزذللا لها مالكل ئءاو”زمارتع | العب مل رك لل ةر اسال مسا
 "2 كاكواناهدزماادركو له يك ناراع |شاالدك مة داما دوك نشل ج أسوي
 اجاوب سوو اذف ومو | . ملون ديكو مد اارعام 2زجب لوهسلاوا تيم او ويتم رماد زلازل يردي لوف ىنج مات لزفات ماب «ملو وكامل نمال د بكؤم انس موك
 لكي راش اوىداللا نيكس ات كاخا كاخا لوتوخع ود الل اريج جا ذاكر
 هيي منعم الصنم  اريؤدل اريك نمد وق عتود بمحل (ديم اذ أوال اطع[يضنلاخا

 3 ردركاونناتش ونت /و رع اويعتموا عوف رن[ لطسرصتملا«ةوكا خرط ل مقنملا :
 اوك زععسرمزصونع ند اكس ركون هيرب ا, دع الاطص هنجلادآروب )ضي ضداكذ ا
 دانا ةرغ هطشمركو و كاد اعلن موجب واع رع يونس ن اك امرك بو كلامزنإو
 راظرا را عرفرلا لصتنملا'دازهتونمزلاوبديلالا دلك ريد نعال اكان ٠
 . قانموإ دال ازباوج» توت الن ابتدا د نع ا اس درح ايوصش ارزمالو
 نيانرويؤ لوف تبادل اي؟ال اًسمركا اهوسمركاشناكاب ارثوجبال اخي أذل 1 نس
 ديابأكل ةيهزيننإ كلوا ذاد ذك قلت مانو حلل نياد تلمملل انشا خأ نيام
 وال عضل التلإ له يكون دك انايكان» ور أمدنس الا عونسادتبس لس الا
 زوالا يلمس افربكاتل احم مجاتلاو ضريالانوتحدلل اوه يماقن ا خر
 . وت ريو كون اكل اتاوا كانا كون الانلال او نيلم اعلا نيب عز انمي
 ايرون وو سم ]عافت ايإ فهى جاو نويل طوتسةباطتحاث ا20ل رف امال ا!
 ليس عاف عمال زال ف اثر اجح زلعد كاش هريرتث وز حبل ونعمو
 ليغدلب * .نزمالات لاو متجا ودول ةاللويكو ائوخو
 ةريكوبلا نجلا ول قلا الوات كنه اكيلاو رس اديعئإ



 , بلاتنؤخ ق ايم "قي أ.لصاو إو أشيملا يو نوممجزوت اولاو,ثبونكي
 ل يعي ونوم محق ناوم و روم امان هزرال طقس عمؤملا زلت يسب ل اغيؤ و ةرهز مول
 نثوبمحن اك ذ اشر ْيم جيه | ةريكرمللا أي تلو نح جي اصك قت اوم هلصإو

 لج ماوثد جرش طع ادوبعددج اسمو سلس ايل اوه أيل توزو

 وزبلا: صوم اوهو ةر ونعد عحرشاعرل وبي لوا رسودزنل ا ذعتلدو هرفصتسع عا

 ألا نم دابرم ئس هرياؤنو طقم الة ول اوجم ا اماو ىلا اريع قت ىطدزممل هن اعدل

 انيراوكبا/لوتننارلو وت ويمر هداجازء ريما ملجم ميركل نإ نمور شوز ول خدروأمو ماو
اوالوبل انالسكورل نا ذاصلا بوعرحا هريزم وداعاوةرانو مداعا نإ! لمفت | أم ةداعا| ري ايملانإب

 ر

 ايكتإبث الد اشم زعل داو مولسلاو ةورسل لعبا وبعشو رد وانو كم امل اباهنا نا ذك( 4ع مانا

 ,قاؤعلط امنا لءا هزت زنط رع ابانعهواول الع كحلاو مننا امد امبصنت انثل ازصسبد انطون او

 :ثلاصنال ال اكزأ نيبال الس انولينعلا اهبكاتل اذلزتم ال زنملا الحجباذ نام امل اول زي لسولا رصنلا شح قايل

 زاالد مث ناينال اذ اول اكد ةبؤرسالف متل عب ذوس حلكو رانا اريك اك كل ركل ار ثم !بانلمال اولا

 لئلا قى املا له !مولكن اب ساجر ذات !مدلكلثل اير لاو فانث ريمالكل نيب مبا وانل اءانن الان ادع

 نوع مالك نا.باحيذؤعدالو ةاخلاا ل افامالدبانطالإؤ اماني لذانلاربعو اهرفعو امنع ارعزسولا و
 لمرلاورصنل ا امنأب بالام اورل | خال ب ولكم ةاختنانال للجمال ادن امملالها مدلك زكر اما علوح

 كل جلا ذاكف مللت انلعال تلي ذم اك يخت ءاذملا ارضي زنك هريعبازنمو اثل لزنيملا ذا كزموزتم

 امنمال ساحل اوئأشس مال اذ هريقو وع ريدنذئ امل اى ئيماذملا يميل ال عفوبي امانا زلزنم
 حول عراشلوتضاجرييم غلا ءاضادوبلو متدزصفلا رجال اف ماهل ةرابعواهرنعاركوي) رامتفا

 كلامي اورم اصنخال نمسا (ىىندال اذ[ ظن عموم وعش | اشدترمال او ب 2رص اك تماح رهو
 لوما ناراداشدا ميالا .مل وع نافنترالانعرعز طرأ لئنا ةجاحلذ غل ليفت |لييمشنل إذ

 ”نرلاةام ةركولانا هداف ادزي اويل واخولل ل و! لششيح مفاد نب! نيمرشرك هوو مثرعبأ م
 ”ريواو اريبمو جو لضضأ ل وان اى ذ اري[ مايفو عكانملانأب يصوم ل اذأب نعيسيج اكل ءافلاب

 'الكلذ لج اذن يسمو وشما هانسمو ل عنمدلاعسا نايا ذا اهاو زلج د وكرتحز حي الار دالردفر

 ” نط د الوب اجر اولخد اذ لاحلر اب غئيماهرل اذ افا تود نال موق رراغز ل جرس 2

 يك اةفانل المج ارم ومما بابك رن فل دالوه احلا وربك” ا كملنا ع ميلا اف ابابااب
 هك ابكت نافناو هركذ مزعل انا لوقدن ا لذإل سسومزبه ام وقسم ل نعربزع اثم انادريالو
 باملازخ وثريعر ثامنا نمراىل م ءارسأ مزال برو لوالارصقىزمل ا نمل ا لع ةراما



 ٠ 01 ام زاشبال جاهل زا دوك الا هانممؤ دا نأخر نسما ناكأ ذإرهاط اره نكلمإئج اطم مقر نانرشلا] روووانسالا خروجي انوكب لظكيسسل |انرحؤ ناجل ازا اعاشاشم رابجاحلا ا و نينسلاو لوك ضماحولحؤ اكمل ضد عونجيا ردت اىذلا بلعالاب نجرلك برع 00 مبارعا نكمل نكل ع ريل اوه باول :رجي ل اذ كامل ارحاراحرجبال لود ةكقا سالب (وعشبكو طرل اعز جشلا ذاصرانس سعال ا/ايرز رد زشلاو لك رجد 1 نانم ارزق طول وضووذرا ملوو لعاغملا ليلا لعو انيفط صمو ا لو مزلا نيخ  ةالابصصملا طقدامالبحربلات اميمؤااذل وةك ظ اقرا يل اةصواررك اىدؤسمل واللا اكد لاهل ن ! ىئندلا ار يكوتل ارم انه قناثل ان الار
 ٠ ىؤيلت اجلا نامت تدان | رع اجلا مشرل نيعلاورشنملابدكوب جدومل اطصملا ل مدد ذاظنلا
 فزحبرلا اني ل دنس ابل اددنسملا اله ريل لماما نا هام روت ردنا اننا ذالك ل ليلات زم ارسا غ رن يعالز اضمت ذع اع ذاكأ ذا نال هر لعرب انهن !طكلرجئ انعم . ديلا رحا مه رل اعكركوب ا.جاوح وول الاخ نال فن يذاشمف لح اع منا مخ هرطنو عيوتلا ' ةايلود يوم لا محو لعرشا مولعأل افرول نال دا الت ادنسمل وكب ملا زها ردك ميم زنيلحلا ظنل مس اورعاشا زنبلخع سرا رن امك سفم !:رلخلا امل اذا مار
 صوم رونو ىملل اال اوبل ظل اريرهس ريل ربى ز احب داشمال |هتكتشتن نيلخلاءاعو ١ نارخو زل ادذ اعمرزونمفرل زييلاووشسلاب دبكة لاذ اهلل ايزيدي | موعتع جاف امس وت
 : م نيا فملزأ عت الع نلطاذ اري وينملازعمل ا ذاجم مالكم ريل: نان ارو ل ارغأ
 نايا فو ملاح طلبك أذل انا عواض ارم خلا ةدارأ عون عفربن اب مت راحو در موه
 أ انجي ايس اد موج رم عضو أ | جن اذا (وتلاوأج نلتدن ,لفملا زاجل ارهون نكعدو للا

 ناو اين اهرشنل ابريكرتم ا طانل اذ ارنونرجو دوو ذ نمو ئ أصم رمت اهحاعت رل اهياوحاهلكذ | لاقل طوملاذا مرفت فب ماعنمم الو مضويزنالادلينعاو عيش اركوي اما كذوؤعوالاذثاد ناسي راو. اوخ اوكي دكاملاب مقر ازعبم اظطل روق نا ضاشمر مت رح و تو مذ ولعل
 اورعافرلوفىلاىزنال لفن نفعبلاب رخل ةدامإ فشربكانل ا نوكو از الاررعف سلا ايلاناف زرع اا عدل نبت وو لوب انس اغا طيرووانعنسل فز مشل "لوقت تالاهالاهنعزتس اعاد نيل ربل كتل اوعادرمتم لولا ناكذاايفرامتشالا
 | ١ از اروع غاوكوماد غحالانع اولمحرمت: كاان وح خذ او واسعتس تسال 1 ايليلباالا توعمج مركز كيوم رويشص وك د ةردكأات عج مريصختل الخد تيكا 6 ركل ةدائد وناالاملك
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 ىف ن اووانشال كات اب انالزمتم ضو شمال والك انثاب | هان ارولو ظروف مو
 علل اكمل ال امحالادكذ مخترا ,زع (ىز الرتسالا مدعدينب م يالا هزه تو فاشل |
 ملك واو لعدرب ل امهدلرال ابر اصول و هر رتساغائلان (نالاق اند اني دل اق ننربالونيتصم رن |

 را ال ركب مضرلاعب نري ايحاال ؤكرجد مكاو مجان اون كر هحالا عمر داريإل حرلوتر جسر ل اذاالازرونرجلا نا
 هسا ةيعان : قم اد وههس اطعراذلا ماسالعرذج وجل زل اركان حن رافال نر مرعي
 ىسبب ا.اومساريعوه يا انني رئلاذل اذ المس ركض نول ماد ظنلاربل اذان اشتر راع اطللاو ناين ازاب

 تفر عر اهل وعمل نما لاوتسس او منش ايدل تراوح مدل انعمئنسلا ل اهتسالرخا كو لهتت انا اتا ذ
 نابالاوملسزالمابلا الركن زيف مما .طي مرج اواحاما ل اعجز نوبت رص مابا نك ناز
 "يل فيجرلذاك ولو تل متو عام اواحجا ةردم اكردرب داب اغابا ثوب هدورو ناطنو ارك لعاب
 رارصتني ةيكوتر شالا /ر» مهشااوعاة ندم طع وكذ ارب فخالا هاكح ار م رتحازلمرشملا ةازكابلاغ
 ريعابكزت ىيعلا رشللاب عزو لم وسنللزاشترالا و اكن لشد لب زمام اخإ[سشم ارك صج لسان
 5 مالهل ريان | منتب 9 | نورنإلا ماوكؤم لذ امَريِس لذ نراعي دامو (هوشريوك م ا
 مم رد ركوب. الز ماع عاملا دبكالا مها وعاقو مهتطا هت ررمو موتنا م هس زعزع هال كو يال

 عادل ال دا نص لعها لع نكد ملاذا ذهل محو ةرثكلاعحب عيزخ لنا لعزل قمع مالا
 رع د اوم بلا انهو هرئاحذ اجل ازا ٌمانكو ءصنملاو ةروع 2س نعئتبمامول شن نكل
 د تين الن نركسو هريعو ءانل لنزع ممل بثت طعاطدإرا 2 6 أبع # 2 وحرم

 أمرلجإل انلازالعن ابى اورو طس كلذد دأرفإل لع اير عين يطل ان لبجو دحرم
 كحازابا | نابىد الل راج او نسيم ازعل يصر ا نإ يلع دج رسم وعل اؤمدعا رتب بأو

 ند طازه ظانل نيل وعزحاّس رشا اع ينل لس هرعيال'د ايح ابان ب تمن نكل هييتفلا
 او ميل ازال او حب فر يوحب مشت انسيم ارسم اة ظم لهن انة احلا ءكماعز هوب زيدظفلا
 ١ نرسملاَب وسار تش ذاكر فو ضرلا اق لكربلابغبك رز” ماجولا رجالا« نم لنخ ا
 لام ىذ مفرح ل كد كيج اس ريس ارعادرمملا له اد (حتس نجا |ارتف يديم اتي او
 لامحلاوانح لولا خيرا حد رمال افا ا عنرل مهكريسلانرتس تو ؛اربكأت

 8لالاهلا نر درا اذاعمتمل ارمتحرلاد ملامهل امس شا خلاثل (ىازتما نوكأ ظافاثا ٠
 لا فمسرااذاروكألل انج هيدفووقسانريلاو نجا مجوزديملا اج ميجتيرتش انلق.١

 ئذملا قطا ا عجكو ما لمانف فاشل عملا مت در اا داق وب ىل لوال اهنرا اذ ارعسسر ىادلا

 ىو زال نيس مدع عوف خول نول طضاهحلك نالجون ىف احر اماز لوط و هحاف بدأ
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 1 ينور ىلا نا عون رنا الل ليلا مدجيف عويد اعالي زو
 اهلنا رزراوطمفرلاهتيلوزد/ ل وكرو اظدح شو | اهو سرع اخلز(اتلا وناذا نااماوا يسفر
 زاهياجو نيوتسل ان مقود اخر ذوق تعا صرب هال واهدم/ اه اذارعؤ اذكر ةبعار ميال
 هاما لو ملهل /وم عنج هرزا/ؤفل انيمي حاولا طأ رولان اي اةوزاب (ذو طاف عقر
 ريكأتلل اه خل |ؤممملال ردن ولاو الاردن افا املا عند اذاملا طعام يسيل ارعرضالانوك
 | طاف واقول هانا وجر ا ا ا
 ىنرل اهسومام ناد مزح اموهو وجر بطه ن ورز قلطما عرج لقول ىلثخ اذا دوزسما سوكعاو وش لوهشللا
 امبولفدح )لوح الاعب حمالات رن ولا قيد زجل او اع لاذ عنيد ذاجو الاي
 الراطتيلواريوفلابوحسو نفطي /موح الكر لذ ]كو نيل ا رزغس اهو ةمزلاافلالا لطاجو و 97ْمب الع

 1 طع /ةركالارمرلو عشا «رئاواظاملالازمدزعزبز اسال ا ولم رلاب نال لفل عز اك نيبونكب
 . يقرا طبحل هكر كاكا قلك لوسادلارلا زلوصوم ا ابك ايجال وس اذسل وزني اعوواسزيالا
 . كل ةركملحبإل اذ انيمي اوزنملادولخا جو لمانا مزن ةاالو ننم اف لاق بزنذل ا لعزل ريق
 ١ اتجلازلا-زجالاؤاماعت:واخاارئله ملال از اننمإلا ءاقسءاتملاوامرفح موعلاناود ارم وصوم
 طاق نما قرمضصو نإ [رترل يعل رف لاحدأذا مسار ب زل اؤد/قينعك قلل رك ربل و
 ١ اطول كلب ناجي لوقو نال اذ انزككلا زر جلو لادا زال وصرنا "داس ها زعلتك ذر
 . كنا !انلمجاذ ذل رسل اهزاثرنعر ريما ريس الامال ول انهزم لال ربل ارجل وال ذكي تعلم مل
 ١ اونا غطماورلا لاهور ربل اطالع اكر لهل ايكيا د اش انه ذاضال ا رربال مداره و ترث وقنا
 ذي هيلو اعاسإبداضالاو كورا وفاع نانا ذيل وخر مجاذاؤنلا عاى اس كظزلث املا
 اليا نوإاحرونط ]كرا اع خلف اذ ىرارل اذ هد كولا زبام . مود اها فسرت انين انافتلف
 بلازا يخل وحدا لوا اراك اسم انتاج زييضوهو رلجاو د العلا طرا لبلد | لوا ماك ادياو املك
 ا رع /جو هرب مالا ل هدر لع اال جمل مجيب لطم نوال رع ااوساعزدار احرلا للعود كنا
 | الوطن هدصو را تيب عاطر ل لها اك معي ممل زمرعاماو ع محبا
 ١ الئانالا ننسرن مارش ارا ون طع الاجل يمنملا عطل وا ءنبادمطتس أ درب زتركذ فدا وتس رجال و
 ١ الص وناس ا ةرعملال انو يار م رار مشسلاو ولو اك انور طعز انو هيه | 'ذ نهال انعلكرل اره(لفل ارم

 ١ باقيطاولامولكردنش حور تسإ نكرم السي اددازاملا وع اعالل امن اال اذأ تمت انام نبرسل
 . ولوزفل فلا دل ارهاع] لد سالاق ثدفجلاة وابل الع راحو لل تونا ال امحالا نما تيحوساننا
 | الزتكلاواادلالا نمرلوبالد مل ملا قد مب يحج وه نظل لع وع انغام سا
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 خيالي ارك نورس اريك القزم امد املاك يؤمر اذ امن
 ؛فانعمرمختن اكازي لذ. /وع اهسجحأ ميخال لع طوتكو رورو هيكل اهعضمر ضف ريكا نما "ناس لداهرتت

 اننفالفانا لد ليل او مطاعالالع مسن سل ائراممابعاب لونل ا طعو ناس املج ميد فانعم صو ايفل |:

 اال ازمة كيرا نكي نيج امهنؤعال حت لوتسدو ةرتوهو لع لزلارع موسم عبو مو ف .ةيترالو
 ل واويجط اجمل زم مادو 4 خلا. رواد انلطمال لكرج تو [اركأم فرت ٌ

 ماساجوم د اورإعاتخنلاو نيش وكل انواخنراوامجنإرزيلا الد م ناببزلا ءاجنكواذ ْ ١

 رس مزة ركل ضل وانعم اذ زدال فرعي كملافازح مناخ ادعس ناو ارنا عاش ريع مقلم“
 رماح البولي مزعل از ريل وتم لعد انما ينط اق مارد زماالا برعم
 ناّضوب اج اىلارإ هانكح ار هريطرو جالا صا دانه وى انجل  (لغا هوكرمأس اكذت اه

 /”الر | خطير توه ما اذزفرموه أ ن كسل و زرع أم وأمن شالو تسر فولا نيا هرتويد لات“ ٠
 رلظر / و“ نرلا عر عب ابكر ءاش اواي مالك, جو حلا ال امهر اسم الم محيط نؤئلاوواولإ مسج
 لوجب قس تكرير زسبو نحل سدا الا لاعد العلا هلل زسال ف ندكاب ٠ رازج :ئالاوي ازواج
 ةرش ممتعا اوط وعد تاز عاوز ىزدوا عنيد رجا :ل اسمي اقل ييتزلمملا عصباو مانا عتنك
 ةراعلاما هل اوركاتل "اق مال دواي عرلا الك ىرنملا رص مي دارا كونا اميل فارجع هزي رم
 زسزانلا نوكن ااماردال رطع ارثالطسرعراعابج امس رحال اطرح اوف اههأغق معز وج مسوق وفل ذل
 از كل نات وب تونا اطنل ماكل نعي زال ال ممل الص اظسس دا ادوكيال هايم ايطو رحال

 مكوك عزو وع [ىطمنشلاونا كالا قوت لطسايوصالىال دلتا ن رعبا
 يالا بلازا ةركذلل زوم لطنو انك لرحاتلذل علك قر ني مج قد عهامجا
 ١ اياد وجال و مل ذك اهيا سجس ارف ةدالا ةجاحلا تكن عزام 0

 لارا نايطل اقر هنو وسركول ١ جحرتسركوملا نال فد زمول عطيف هش خالى املتلا 00
 ازط اود زطلا نئذاجا معي تزعل ملون عتلار يكول تعا زع/ةنوراسلاو نملاؤشإلا ا

 دين راسل زفاضال باءاؤ راس [نالؤ ركن عاملا الو اوم اهانحت العا طع جارك اني نوكنإ وشف. ٠
 , .نعج .!انامونلا؟تريززلان احا جالا لع انابركوم ار زكول اهيبرصخلا زوال سيينا هلع يشم ا نلملاوا

 3ىلل يبل دلل ابو نياق لواهز اجار انرحاذل] نير وز لان وكن رتويت رعفساماو "٠
 توصل [سزتوع جر اقو عل ون كل نزعل دبس جمالا / وذ كولا طعتد رفض ناوأ, الاد أدع
 :٠ الص راوقرنيزحلاولرثال هريباماع نر وهز از مزفاغا ما رن تجاهل ة احول 39 ماع كب



 2000-2 لمجو ل ذا/اوبكي رقبتك ول ان ابابا نعى الجرس زيزسل ١ قر ادب وس ورام عزضالا ب لمالاعاجان لانو لا مادا رؤك
 كابي وكين ل مكن رام هانز اياك زج اماه يجاو دج ال ذذ/ون طرونصع اع ذخ مالا ةنهد
 | ريقذملا ديل ابورق اشرعان ماع قرح لل نادل او نعل | عن فوتشسلا اشركد اوم ميطعلاب اال فراسازال ميم تنام طكردزا (ظنحو انهما ةنعرك د دكردلال تزن اتيخ
 ةركا وكتاب مرو يشم اهنا زج ل ورك انت مدا ةدافاك اانلميدإذ نير (قيسزاحار 7
 .اتلرلس نام ذقت يأن نينوك لهذه ارش امرنا مكن ةدددع

 از رتل وذ ن ايبا قطع مر دهرانيدب الاهل ورح مزاد راشا 9
 ليو ناره مخاد إال | فرع طيف ارث (لايبرور كوعنملا مسا يعور يميل اظاولا
 دج هاز' ناكل ان“ ريل تور قو مش رلازل اوهانو يا عتنوم اود
 مالا دزر رأي مواقريكو لا وك تإملا طاعه ذر متل ريجاع يكد نايبتطع محلات
 ون رعر الدنا اقداعرماج ماو نود عيرللب وخلا ةكازب نش ايؤتحو موزشلاو
 ثاولهاظددوج كيفانش وير .[ن». مجبل ادزترل |ةومصل اك خلاب اطر مذ ؤنصناك
 اموت زنعؤنا نان دي )و لدبلا نا دربال ياوغلازريقد موت قش ليوان كي احناك
 ف ذاج د انيل [تطع ريد زأجان مذ الربلا عورسلعؤينس لق نان رعقمربعشال تاذلا
 ملوح نرمقم عندا اززج هيا دملرأيرعقم انا طل سك ذ ءئيئنس ا امال الدبل
 فكلالا الاف تيفاوتر وح تار (يلملان ااعانيسمنل اك ةوكلع حرت خر عويس وطاويط
  ك/ررل مالرتيج اع زاك يو رالفإع لافسيروص دما يضاك ملوذ نوم ادرك زرتساع خوك
 فانك ةدرعمامال ا هقس اد كف لووزساوربدال هنن نمابمس مورد تببل أ, دام ار نم وم اربح ١
 0 طاةرلاؤ لن ظضاوم طارش الو تنو يتم وتس أذجال ما / عم لجيل ةتب ذأ  اتف تبر
 ضلع ننام بابل يؤول لع لح ويضل زل [ختاسسيسأبا طيوطءارعارب|مامسا اى ل ا لوصر
 ' . لسا نارودول مازن عال انج را موج انل نايل نمط سلما نحرتع نسم اهلل الار تسداسل ريججل دنع
 ' اهترواكذا نملربلا تازعإ فد انو انعرمد ايم ارعزك ملك ل سبؤ يعمجاود ازال ابار هت البط دبملاو
 1  كييلازاشامو تفرع اىنايبل ا طش اذ توتال | دال محو ا دلع ا فئال اري كسر انشئ لع احايسل نم ١ نينأشلاز نموا ايمو مرح تلح داني معابلا ماننوو مطل يش ةريبا نإررلعل دبلا ناد
 ١ اناراذو شتم امانسالال خان انكم ناببل مالا والا تناقش العال نايت ايبا ل اف ع راسملاو
 "وتوعد ملؤد أقر ينل ةرايكتاا زنك دوك اتعاب تدحمد الداتا دال ' تلال ازعالفغ

 | ما ٠ ئ



 هو انوما وكان بكتاب لعل فش )رايتعإ.و مالسلاو ةواسئ العوعلب ا ةونب لعو رشا
 أسال ناب اراس نود ماقب نوعخب و دن صل مرمسب مال اذ نيساكل ىلا ايد شوو ارم ةزت
 ْ عض وطقم لرب زو ماد ار ار دحيؤللا لعةافلاد ديويد نفسر ارعالا هك وزحبر

 ادد اهدي او لئيم مر ال اةرنانع يلب ازد متل, جرزحز اوما صار ظعابالدب
 لنا مولذوز اذ, نمل وبل 'قباطسروكذل لا ازسبب ومش وخط وطسعر ملاذا عطنا
 بينت ممتد اوس بكد ىلنح دزرمزماز مهايبامأ نمو ريالا يؤ وطعم تسمن ويد عامال وره وحي
 ثمر ضمبل الدب ؤ طنر !طارتشالو ماوه يعطيبإ ا عءاتع ل اان اشجع هركك ارد
 امرل الأف مصر فعن مزمعب لوب ناكل هاون منال ميمي رؤنبن لعمل ووعد دير رش لبثت ثيرم الوقوع

 يا ماع مولخل او عنساو نيومسم ربل امديتمرهبتميلطال ا طشاذؤ مشل جو اسمال
 درؤإ اوس لرد ةرملاب مذا نربلأ ع درشملاومب ام تركن زيجال رسل زس امدل ادعملا مولبونفتطإو يالا
 ىئبوزمافؤعمن ]رب طاره ارا اَسْؤ شرور رت اتغالاو نعسل لرب رمل ان اج ىتوتوتو ملا
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 دا فاطم ةدماولاب نكرم إل عومتم مخل نايل ا ىطع ثا طزتشسالم مف لم ولكذ الوقتز اريلع
 راد لاذ ان ايف لوتل لاروزا دوكط تشمل رماد عر نخيل ال ووو خيتو الات
 راما هراش | ونلاانرهر عسا ةادالاكذ ]تن اضملا ومات وا ةرأشال نا معنأيب عمطع :
 خانم ازيكأل اهو انغندابجزم لع هو اتعنال انابب ادد اج ناكأذإ ةراشال مسا مداتلبجيو
 "قاننربلورعوشمزييرهحلا ال اندوكبال نال انهط عن ١ ممنون لعمل مام ا ركذ ذل انج مؤمن رزق
 طع مقزكا ار انطعرفر تنل نومخا تلا وي هبأل نخل افرسم نانمولا
 رن الل لا ناؤع داب طعن ال امتحال| طن عضل ذر اةوزن ريباشل اذ دان اذهان اهو تشد
 هواه تسداسملاريمجلاف ل كرونمصعب اع يحمل اك صل ا لكنامزع ةراشإل امسارمنو عوه ورود ا

 ةركئلاوذفرم ان يو لع هييدشم ا انملس الب نيرمل انصتمرعا ةراشالا سانا مةالطال اهل اخكاكن او

 لرلاو هذان موت لطنوتدلنكرا ةرجزعدربرص طنحةعت موو خم لمحمد هنساامنف «اود
 ًاعووو ]شرعا حز | اورج, فرت .ل جرد ارتنمريطلاو اعوقون قلم الأ طل ايلع ما ون

 لارا دال شراح ابر ابوع دال حالعل عخجامو ملت لع تول ل جالت رث ائارل وطسم
 ىلزنع رالي لجل ءاايد ما رث زلجتو(ىوغ العوا تلو لملا ظمل ناكفاك محال اىداييال

 رلرشاؤتيصاامءاسلا دلاجل اوان رمال انبو ,عارتم نير يؤلم اعل !ةفع نوكدج

سل عجول اعرب مول منبت اذ انمي اميزعبس لشصنحا الضان يشب عنا ماع
 ماراح ميا د ءاس

 نحامراسالاوسا زمان ل ا طرحت ز جول نال ةراشا ماىدانملا ف منام انهن أبوعل هال ل



 علف بال نزح امنا توك اربال اوت تصرريعزم ةراشال ا مااعب (زلع مال كل نم
 عزل دبل ميراج وتنص ا# نومي مهنال زون ساو اتفتسال ا معدج دافادا اهيخاديز
 ملا نلرل محجر اوزنتسلاكازمل اف لس ان اماوتدرب الهدر اوتلا سلم /نالابوصنم ىدأش منتاذ
 بدال امه يل ظنكم |زعملا نإبدج مم ميل لووطمملا لرجل نعبر لكش الوعل رع
 تورو ا يوحرذ و لوم ميانلا ميلثزبال نم سما قير مر روبل ل دبل |لع ثوطعلا] القتسا
 0 دلل ءؤسملارماطتسا مهول. نا زوج لع عم تنس انج هن أب هوز وج اهنت أ ندم ا نهم
 اطمح هك أب: فنحن منا عمات جو ناش بزر وم دانه مات زل اؤ ل اههانأو شر
 0 يب اةعتلمالاذا مطعلريكوتتسان تاير رنماوعديفل بر ل احن ل خدش تزال
 لوم ماتين عملسقمرنع مال قفل اولا ذإ3 حان يزد دالا رتل أعراثل اذاوزتضاوقن

 0 قارة لوطلازع لطت زد روصل امج ةرداظسولك# انشسالا اذهدو ايل ا/امل ل امو ٠٠
 0 تشل زئيد(يبلاف البط بال :افوزلا نى ريلع درو عضوتل كرس طلزكو ةلبح عيل
 7 اقانابارر عن ا ذوكتن !نوف اج اذ يدعرل نكت !هرهنعزهذ راد حن طبول فل هت افتشلاو
 ٠ اعلرهزلايضخيزل انموبشيحيلاةومل! لقول :نكلا نهتبلوؤسلسال ان« ترانا
 ' ةفلئذملاناوزدل ال ماكح امجسبتن اذا الئ 'نلزمإ رامز لع ءان ةربعمرفع اها اماو
 ١ قضم عودت اسطبل واذ عم ور عملا لع انلطمت عنب الر يعم ار يؤعما ةلؤئعل زطمئبملا
 ١> نط زك رلازاحاو عر واحذوأ مرت سرفلا ني نا ذاح أى اسكت انا مب ارت أيابل اكئاثو
 دلو كيال يمل انمطمع نيمو[ ميتش ان اجلا فطعركذ املس زنمجالرأ جلع علل نايل
 نيطدا زاضزلج اولد زمرلاورسنل | *ىيأ امم الهدر امي لعؤ/ْسو لربمل انحلت داتا اميتالو
 ' كللاعررتارجف انالخإ رىلاو ابيل ايهقرتم ام نمل اذن يمملل العار انام سلايل |يسوسون اج أب
 ٠ تبطي[ رض ألام ةزملا ناجل لع مرخخاو الز الور البعذ ركاز ايل كا لجب انبكؤ العزلج
 ٠ تالا لسرم ززجلا د اينو نيتك ىدلربإ اب اء3 ىدارل اقةىقن ارجل ربل ا ةتدرسمجلا
 هوز ديزل ازمه نكعاعد دلل ذر رج م مال باول دس امنان اسال هنت
 نلخار هراوجتبثب لن ابتطعرلعذ طم نزحت اهل( حراش هركانال وضاع هذولا
 كتاب زد وتسجل اس ايدل نبل از طكرلارعرلذ قزم اذاحب احل ة مركزك تهل دبل از
 فكل تتسالارؤوراهنازع هريعلظفر مه ريب اطرح كذو نايبنطعيلعتيول كل اددح نزلا
 | لويز رلاو رتشالزمالان او عاحانعي زكا |عدسل اينصتا ل اولوتنالر تل وتريلع اعز
 | - قشنل ارطعزيبلاهيطعت راما: لناس اك مظمبل ربل ادازنلاناعركزب مؤلف ةزنل مزال أن



 ال رز /مياسل يح هلزص | ساو اضإل لب كرل انهت وبن | ثوجبل وشما مس]ومب ملوت
 تطمع عانميالابحوبإل اذز/ عله /يخ فولت قشل از ثوطمل !. نامل ار داتل مج اح
 ضال وسب الي لسنب جا ينحال |مرعز ال طومسؤ خيال و ةروصح ةاردأب عيأت الد !و شل |

 تناكن | رابعلا نط نال ب زفعارحتوكتال ةرابمب نعرسبن نكي تالعد ارازا منالوهركذي
 ساي وار ودح هز هام | يخي لف قد ارل رعب عقاول وصد ب داول دوا وصحي ةاهذأب عناتونع
 ل اوالاب تطملا نور ايا فكادازا ناعفرمل اروسن هبانالا ةرتملا| هته محملا
 ار: يكزل لالا ديرما بأن لوقءانمرومقن ندر طعما ماكح نيت تمعن
 كوسم اا رعأم عنتبا لصلإف درخالحا عاود تزبط مرح ازال اري رتتو ا اظملا طسوتبب
 رد ةرجءاسيإ اباوأبل !نال اذه ؟نحازصفابالا ل ودرس | ىفضْس حررها ضرب اح
 وعمود انمد تمل |لثس وعلا طلعات ناو (نلطم نطملا ءورجزيتيلابل انااا
 . . ًاريرقو عولعسال اذ ارك سيال متوطسل ازال زلال افطملا,اهزعانال حشره
 رزين اك ١ ءاوث )ناك ضن ف ذولزسعمج احل انء ا مولكورهجا درس ةيككزب قلعتي
 لإ ةربازلازعنال عضل لءاذطع خرا اال اهو ةلهرل اجطوعشر زيبا لذضوطعمل ال زساعلا
 دين يلوفيشنلا حلاو طري وبطزاكما لب نؤقيحل انهو اطوسرلو ل ثراعماو
 هز تا رتوحجل ال يجورإل را خارج ريا تررسزيوجتإل بيعت اطتس نزحت مب
 لاول نيكي أد منهوملات اعرب رمتدخلال» ةربزدمئاوجومن لو رايدلا نزرئاماوز بدلا نورتاماو
 هلونو :لؤارعل !كعرظ رم هدو ايل اوذأن رع نودنمرجت / نات زب زر از افشل
 رمل ىف ريا نعش ل الع طع يمس إلم ا -
 _ طول دو تسمل ا فسول | ننالر ضخ اواسبز براضارصز والذل اكمال وجب طومان وكد
 ”[يظزفف ل رس اك نون د ارزبل ارك نا او شل ارض أعل الا هه انمالر اعارصال الاعالا ١
 ريزولاو وفم اطيئط ]< اعرج ابر ب ردن طنع لح ردوا وش شينشمر عت 0
 ئيِفص طنطعناواربلائ أشمل اذذح رينو 'طاطزضال نأ, بيح 7 عوبطملا
 مساازبيكابلاطل ا دوجوو موت فاشل يتييملان 5 طعو |ملوج |طجزمفنح

 مدصلل ءاعانل اللب ايةيرعو اهتءال اوهريز خيل اطلازي حاب اقراررعد ايدرمذ ! نمر يسم
 تيا زينو ززمالو معبر تد اذنك وايك جوملا ]ساملا))ر خم رص مرن: زلت أم
 مادا طعانطعونزسوت نر وسالو لوصئيبمل اان دعم شم اوائل بكل يتلا وزويا
 * هس موكا انهرلوحدت يكرم الخ ان اظنادن ارتجاع[ لأ لوح ديول ءأبل سدرك منا
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 ا مود زمملازم عنبرلابب ابل اهداف تابكرملاؤ و نفخ واهس نأ قداس غوهرلا | اس دج تدمر الدهس نك طه انالخ» وز اعذاسرب ايادي نساكوم ةدئالاب 3 0 : ظ

 دضالاكوافاتتالعالد بش ريشا ريو سريئ ولعل "ا: ممس دونا اقدات
 تاي ولما, دين اذا مجويعيإل ىمزم دا احين إب مجم ىاطملاوسمز انزمرع ارق
 داما :ز/تلطملاءاملاوءأل ا قلطمزي قنا قد ازه هيا نينر اعل نيب ىلا زعم او
 ١ نواب له اكس ازال زيقحو اوتنس مميوم رنا صأخ طع شلع فرن نولعمل
 1 لم طعا/او راحاذهو ازاي ناكر ئالثل |ارحارتوسخر ببعأول لالي ثيحير مب وم دش ه هل
 رضيع ملا ودسا وينج وللا ءس واهو زو دال و مل ا[ كرطفم مون هداف مدرب
 طيسنمطع يتدزمل اماولمح مزاعم بشل وبني غوش ول اعرش ةرشل اهلذن ل ةجاحالو
 لاجِرقو صوت ءلموتجتررعر. و ماحادإ عسر صا روع هود | انش ال |ذيئنج |
 نار وأ ةدحارل الجب !ذ (هيدرير وكب رج اطير: تكا ذا يا سداينيدةدحاد نايل 0) لست اهناب هوللعو مذا نطير ١ ع.ايدحال ار زع اهعاوننملا أمانل اسأل ! نشد لاح
 لاةزطمنلاب دم ول افيو ل اذايرستب اح اء انشا هب هزت ا عدع عيمولا 2 داش
 مضحي طونو تي ايدل !ارع زا رتما منمب زل !تطاعل !اوتلم مزد/ لعيرو ورهطم !اييرطيتبار
 - .طلرطامهال وعداد سوط باتلا ناكح لميا ا انو لج ناو ناكداغشوإل |
 اهؤبدىأرل !اثولعس العوالي واصتمادا عينا ناكأذا الا عبتي الن [ئموع لعل ارتياح
 ١ زلال ا ونمت دل أو امن اورسال انامعؤةردأتل أ عمرل اناوعداهوكر برس مال راسم

 كاع تزن اذا طعاول اة اهدحارصق ماكل | ناوا مل كادت اا واملغ و وبسؤع غدا
 . ميكب ءانن ايؤلش أك ب كرلاو نيبجينا ئعايطرل !ونل درع دبر يؤ اجأمتزذوالطدرعو دبذ
 ىيشدملا كيمحا ذايزئ جي ا دعلْؤس ومل ا توكعزاو امولك ن ايجى ل هانم نوكين إو هال ندد
 شيخ |درطدازترقو : الد رن نس ءاجام تلقض ثطمل اواو وبه هرم ال ا الب تجر ال اومن لع
 < الدءاجال اكوتسيب امُددَتلاال دلع تش الو اتت /لفذ ناشلابحا 14
 مدد نم اهب افنن زعالا مذ يل حازم طار اسمل اننا |ذاف كو سنل !ومعاونس ال اذال

 تال ةرسلفدذ ع انحال ادب ارتما نايجي اوهؤنل اذار قدلاةد شنان
 . امد الهردب زبر راف اح اهو ع اير اظل اذ الخ ديس رن ةداراو نط لأ
 . .نغاعرحا مطقنل نين وتر زعرنو ورع اج اموربزتى اح اهتلظت ل ماعل ات رمركت أذ

 للا
 و و مص حل

 ا |

0 
/ 

 أ
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 .مولكاددب تضرط زحام |يزع [ىلعافم كا انضر حاولو لضحرم هوت اخ ناكخال |
 يفسر اكن ةربان وكبر بردا انهو عاعل رو فز ولااس نزلا طم لوهان
 ى الووعلاةزلا عع مارد صارم لاك ذ ذيل | لمحل ارك كول اوهنال ةداب نةنازك

 رصن اكنرمعملا وشو نكن اوطىركل اوك رول شحت ل يك حال العن ولعسلا نك ناوهوونممل ا
 رلزاه جنس وترا مخ هلوإل | ووو نابرترج مشرملاف احن اال [شلركذإ! متل عن ولما
 مهاب ز وبال االه دوكامزنكاو مرن لعانلا زمالز كتم نما ل مأح رس نفح طعرلال بنقل ازعب
 مابا اولخ دانك راند وجي لك فا نلمس وهو ىركذ هاذ نال همسج ذم دلو
 "وأنا ملاذ ناماعل| ا مت ركن طيح نخل زمور ةسن لوز نر كدا كوغصر طمني انردلاخ
 ليو كا /* (يتشو ليعمل ماعزال نذل عاش امنا ريالا مارع هلاك جرجس زعب
 فإن ةراهل هوبا دوبل ننتج الن نامل خمس |ذازخل نارك و
 تائرمل !ريفطت ةراعلا رضع رذو ذب ملا مدون ْس عقملتت ةداعلاو نأعزلا لولو روش”

 هليل طال! تيرا ناز ]روب ردو ءانل اعتقال .طع ليلا! بقتل ولعل
 تانريتلت أىضءانلالامعتسان رمال جل نمهقبىزلاد تلق سرنا مو ءلوطجحي زعل زم قي
 سبك انو [هلاوتسان |ىملامحاكوذ | اوبر طد وهامناالو انيرل ا ذىعق داوسل الا نئمعوتو
 اذا اهرجامو الضام يجب قر نال غو ونا ]مانو ع وحن أش ارطهإلا ل اطنار آف ةرامل ١
 لالبؤ لفل وا اهرونام ةسالام الشام ةسم لإ نادل اعل ارم امس المل اما قطعا جزم نامع
 لب مرذنل اقالة أ رقسس اي[ [هالنوم أك عييففنل مش | نال اذ, ق خال رود رع اهوضول اعل |
 ضعي اييصسوللاىاحلانل ولكل ادن جاو امائاضدالا ومحو وادطال اذ اها محلا
 توما مى نسب! طاتند أى !ا جلع طع ذأو تأدسمل اكلات ريداصم ةيسيئرتل أذ لما ان اصنأ

 ١/مالنوط مرو اأن الو صح ناكاوس ئطمعالب مالا ذل جا نودع وصجيم ع ءانلارعب كلا ثلج
 لمع ملل هال اضرق دول لاهالا [فرل اج نالطنارلا طتبال ادار نعياوجلل اهانكله امل وضامإو مارت
 "لا ةراذا معاع ارجل ذل ان ئه !ذ.لاذ ال ماوكذل لهموم ارزحاذاد زنا ءارىركرلال تم امطعيمزلا
 نالت اطعداربا/ اندطمح ومو ود لمان ركز اسيتيز ل اهابوا اهلها شد [نسلا نايييجاوز ان
 انملالح اذار اناو طال ئشؤك ةييظشسل انا ملوعرس دابال انه اتردد ,جازح لمت ال نع
 وترا اوهةركزابحر اش هت لوركد ام هروواع وسبل نال عطؤملا 3 لا الكرز و طخ ىذل اوهؤرشم
 دمرها ونوخل المك انازكذ علو ماراوع بز عب دزثؤ الشمال ناخلان ادلاز أيب درتلا
 الوتد مل دانه ئانل الذل رع زويا سو رمل رنا ان ال لونك أمين



 رك نق ريرو) نادر راو انهرب ليد شمل طالأو مال !هنهس توزدإل ريق! ءزلسسن ا
 عطل نيل جال دان ائم م ؟باجيوإة اءيتسال ةرل ممن ذل زمازعألا مفدبال
 الكت اول حر |وطملا مد مسلاو مرل اوركذ دقو افنأرلا الن امربوط نيس ال اهامتب لصيع 1 ناو
 5 وجل ةرزس م دوس الارق نأو انخلكوحرخبلاوئانجلا نم درسالاب اسال اد رنارلعاو زوز

 اقرا زد محرم اونا اهل انيك دواسر ن اتم أهدر اكىارلا ةدك
 أذ مقر ررجس دولا صامل وازجب نيب .ماوم نجم ازيسأ لب انإو عملا ل اجعل فص
 لا طرت اويل دايز رسما يافلان أن دقد رطود مي نييطع نود نول م

 دئ/ تل خوعو اول اقمار دوم طم لض ودار طن وهيملا وعش رسما لمشواذا | يو زونملا تام تزل داوشل |لحغ ميزت يللا اذ امحداك نعت مر مة

 رام ةداعرج ملال مد نقلنا :الا هريصقنمىوجتتلخ# مداوطزعتحرخ | رزملا

 سابو مرورا نبا 2بىلا

0 

0 

 : : 0 نود زج املا زلملا نعت لذخ انازاةخلال ارعرم عن ار اخال ايتام انا



 "اويل هذهق ل اة ومما ىف ما مخول عش لوف امو ساجمال ايلا اني ثنا
ا خرا برهان اد 0 امك د زمن مالها أيما متوعاعناو ةيفهت

 لانن

 ميرال اعررشرر اين ال زمر مل خال ءآدل اهحب مال او انعوقود بضم ذهبي انال اف ىرح
 كل والا لعركزل او ابترمؤ انلا ناك نا انزال اذ كريسملاد 1000

ل | مويرم كطداأعم امر ووو ساو وره انها: وح ظل ل ال امرك اذ | ظ
 مو املارا أم مبلو

 راما لونامؤعر يدينا ف جحاسبإ افكت ءلودأساو ولدي ولك مث تراييسس الكشت لون زيدل
 رافغ/ او عد ماوقو واحلا [(نسزلفلا ماوأت نولي 'عزعاوربهس تاكرنإل اولعامييناح لاما 0

ليسا: حاصل (لمل اون أيل اوتول ني عرررل ادعو كيما ذاع زكر 3
 

 متم يرد خنالننايلتب | يلم (ريعر تل ذل اداوبتس اوان 1/1(
انما رشد ةينس ءلاال | رصحتثئ اطونكزعاجاسذال ةرفشم 2 مانزل هو :

 ضر 
 ع 700

 هلل دابا تس مانا توبوا خال يذم( احلا عانس
 سرطان هزل اذاو مم !هروةرجاز غد بايلك و عب اناولج ميكي ان تير ن

 اسال دال! ديراايلونلركو ملعسلا: ووو ملعب |” 2م وزان مالو
 عام الث تكول او ٍقبتد لون اروع ديت حرس !ذا نازمد ماوس انانل اريل 5

 و انروص! دعب اذ اىاو هريهرلويامار اونلخوهو (ىلبضوالل !لغملل أن وكت ل تاوح
 هس وتو اشم رمتدو ا ةدايزيو. رلوك ملال هدب ان افلاذ» نراه سما ةريص ذا مف
 هركاسواو فرعا طق لو سشعاسمالا انيديوح اننوب ايم « مد اذءائل اسكن

 دعب اذلا بج ذارل الس (يحو َيمدوتت نالف دانا اهدنعل اترأ ماعلا لو هد[ نم
 طرب اند مل“ قحلاوهر يعملان م ةطعرتسمل ان لحج تبع لفرد.ظلملات ىوسإالا لعرمن
 تم النبل انك للوقف أي ماود مركزك اك ذارج وبأن اكرمشلاو بانل ! نمل
 دار ااهلاب عاابرزبل ا هائل اىزل كبانكل ا دن يصل اورو عد .!نملاكصقذ
 بيعلل ايدالل ارك ىو ةرعم نأب بوصنعتونجبو هو زعزع فضو خلح ار نع ونش
 لسو انل الز نسح دازلا مسا ل غل اال ءاغ يرو الا اول لكتمطع
 ناد ردطاعتسمل انعح ناي اذشال ل بابل معولمزيذ قمر انهرشلاهرلذدكزلا

 اوم مايطرف امو مباوج حدك ذ موت روك الما عسي وز ]منه بسامم
 وتس نال جاب ال لفعل ! تام هيا )رم (ذ سا نوكمن | ايهضوطمملا طشو
 . زعل ىلا اسا لون السان مولي واتول زاوسال ا هتك وعو ةرايلا نع



 سقط سا مع حس اس سلا قوس سس 2

 ا ولسا رنم إب زجل اهفطع مدع خم اذ للعود ورتم ن٠ ممل | عي زجالرنال |درذم

 اولا «رصرتو ءلج منا ممأضعب ةووطعمل ان ايو سقس هتمدخ يح لع زم| امي يعم
 قب مررنا زم" وددلزب المت ليال مال وانتم رهاخش ا طارتش اركب دطزمشنا الرتتي)ةنطع [ىسارنوكو | امنا فوك ليزشسا نحل هزت م درلض اعتلض اك ثج أسازنوك امال انا له ذل راسل اشم هريع لع رصتراوزسم اذ ا كول دك ل غعل !نعل نيب لشلاو امو ماشأن رم اوصلك مزعج لرد ايليت أمم رد الحب انا اعمل ل هاد
 تمازج هدب نركز اهرغ دواول لوتس دال لع ةضاذل الجت تهمل انك لور 57 الجدل لح اديطمت وحن | شتلامزصول ارامنخمب ءل وا طلوطلا
 اكد بر ل نم اهعوفوب من ع اننمل اهاظو بس ]اف انطاليا ثا ذرح 2 نكاوحر مد ءانل هكون [ لعل ار |نيطمل | 5 ورح نمو اول اوحخد انا مله اظل أن اذ
 قتاوطار زج تنك هل وف ردع وب اك مال كتر زي تح د ديالو تلعملا ادبي
 اضيف وكذملا لينملا لسحب عودفط اهل اكل اشم لمد ابملا ١ كروس اداص حاحا
 . ل ناسف امل ران انضانيتس لتيبل ف نحل اهناوكيهتاوزنا نط امام
 ,منيرمالاب اح ساعر ىرحال اف هرابتع انمؤشن |هرحاو عير اراتعافةرام اىدحاد
 أناس سلا مان اهيا ذر يضم اتمطنتاو ري رصمل اذ رحر روش ةرا|حبزعجت نانو ناكمالأ
 قزام او نيكل اه رأن هال تركح نا ههرو رج طرت ةراجل ازعل وتنم ةفط أمل |ن از 0 منام طرهاظوهو لوما هرج عشت مام انو لصالل اسحب نععملا لفن لشن انهو
 دفطالانيو نب قولا اهيولو دل أ ان عرأبنعإ متم امأ ئيرومأب اجل ذ طارتش اللغ مذ
 نا نزال دار طر شلال 0
 ريعرص قس امو ول مول ءرفؤج منال ى | عش رطل | مون خ(أيال اسم توجيالاذ لهأحل |
 : 0 زهر ب املا اند رطشل درع جو رثحةر ابعل | اونيطل انسولمل | نت نو
 كس ادو نسم زمول ا حامل اذ اولاد دلل اي طلع تع
 0 لان وم ططلا ازهزعوس مياتما طاش ا من نعولجبال ذاك اورل نبع هال علم

 ||| زارالا 0 وجبال الجامع ئلعسمن لاش وطمملا شور وتعمد تنئشي طباشماى مدل

 0 سك !داووفالا
 0 اروع زحال اال

 أ ١

 35 اضذ أ لبدامارحا سرج وريشل أذا قبل انرقرابعل وللا:
 بال اهروبال لشلاةبالمتروكتاإ ]اوك دال اريشب الو

 | "قلك نامزنقل



 دش !ءاجوضدح او نامزت وابدا ا زجرانلاتاموطامانثإؤ وا مدام با ظ
 منار لوتنناطمالانايوباهزرد ما وح مضار مزغغصارل ان وكو رميح شل واج ذ

 البكر ااضمم نوكيا ةراح ال ”قطشال ذاةراجالش اة رمت ناجوإ هور وجل اهلل حاحوبا
 دال دعب دوجرل وتو ةكلامزب | ممتن ىذل اتعب شيجل ائ و اهراوؤح قرايلا جي التمام و شلاملا
 تاميموب امبالا ةراجلا شملان! ماو لمح ابل ذ ذ اسالاءنغان ىش اب حلخل اذ رهف أن رو
 تال د ايحون! ضاعرْجافررحبأبةيدكذ ولاء قباركد وش رز ممبك ا طعب اهو رج توك
 م2 هس انرحازب ||رشم مولا مسانال مهن تح تلازم تبرع < شما( اوصسد ابل! جما
 هر ل 0
 فيا هزحارج يمل 7 ”عاوع تطملارعةرزعرإج ا ةداعيلا عاج ع هرابق "لتعرف

 ملا مانا تلاع يمشي امال سن ان ابجو اليس امرا الان هشن انيوبأ سال تييل اوناخملا

 لال بن اما لس دام ادا, يحلل اجد (وسلاليعولا (بالازفاضا وجو: زيسماذاضهر ريرايلع ارم
 نيل ىلا لوط نال ىنل امزه الرحل زل اذان رسول رمال كر انهي كارل ازيك ندالجباز
 ” يع تافلطملا ]1 جزم الزر هدربىحانت بر ة ملت رزصلاك ملا مج |عرعخ ارزول نوكيا ثري
 - ةزيص خرا قحايسال لم ولاكرك >ؤةأنالاو .نهريعو ن امبجرلا مدارما نالريلا جرام
 ان ع حاج ئاو ليل رلاثع ةيلاجعوعد وحل كسي لان اةياتختالملازا اونا نيبال
 لال الامل اذركج سايل الاتنين دوما يقام علاش امتناع
 , تيباو امال نمزصتال ةراج احتمل اثم اى اماعا نصر أب وسب وك زم عال سبل ماي ىيمشل |
 نانا ابل ةيسلو ارا اهسب أ كرولا جوك اطوشيجلا موبامأ, لص ناكأ ذا ةراك ارح ندلاذ
 رعب /ع كانمزق ذل اصلا هركود لوطعملا داهية نيم فذ اح دارج دمج يل اال لخلايا شب
 كبري رحاب با امال عشة لم كل ةهنكي لذا نطل ةنيصرس ىلا يصرسوابطلل|

 ثيجومر ا هزميبأ4 ماهفشالاكبلطلا ميمو اهرثيضولاعرهاطر ولا زعصرسب دع ابال ادع ليحل ١
 كلود زي ءاينسالالطل ا ءاضا و اب امارات رهاالاو خل انعم ليمالاءناكأذ ادا“

 بلغ مالذذامنا لزج ين مالاف اراحد ا اسري جر ملا امآو ةروكدملا اعلان تلال ما

 ام اذ مللت عاب لاو محازيؤ حايل او لوم نظل كريفلاوتمابال لاا سالالف ١
 أيران وزخحلا لما وج قولان تروس و زواذامل اهنا طوب ل انالرتح اولا زل اواو ىو اني نيل انت فدل لاو

 كاسش رفأمبال ا ىفزمابالا لص ال اول افنان ايتن الرع جدت فاكر نخر رره *ةزتلوال ا طعدرب تزيح الها.”



2-0: 

 ايار اوان فافوشالا رحال و منزل مم اظوعز رجلا سد اما الأفل معامنا ما / ىلا اند ةريزمو ماوم منأرمابيسكيإ ندا ]ول دع سيجال كاذبا ليني انالغ الع تن اجل مال توثربني خلان مهب قرلاو لوفلاؤد ىان ات اكرشلارب| لك يذلا( من المدح نيب اناوزلرشموا ذا ئيلاو رحاب الا اذن إو عرج ال والا امنا ىف اقل ارسخ ماما اولاه ناو لوالال انما
 طل هوز انلا ةرهأشم | ن اسرقالااو ايت امرن ا اهدي دال ةرحاشلا علا ةيلاف امانا اوم مب يلا مومو نبطولا 3.رهتسو ابلاوربل نال ماهم درتلا نارطاثما عرمئر ل ام
 لوطي اذ اهبؤرل ارت نانا[ الذم اذهل رن اير وريد راج مالا كاذل طصذاو اهنعرنول بالذ ا ىلا ذزحر لول ايريس داض و اموج ماوه | تقيانغاك وي ملك قت
 الا وفن مول و جو سنا عريبال شن ثي بزعكريداوح ال عتسم م اكن حل رحام نال فامل اذ قل اع
  نالللعررلرادؤ نا روت مين دا زبون امرلارولوال اهم عر جا ناضل طز اهدحا "2 طهيلرمل ا توكشا امهالاضور اناناو نانا زل احلا طازسولسل يوي الا ثلاململا عامل يددص عش ايران اوملقل ايما نادار اد نط صقو رطمجيلارتدوس ذا وصلا ول اسعش الضبي وصسعرش |
 ناذرلارلاكلا باع دوك أم أس ضر ةمل ائونمل نع زل فغ لزهو ماج اواولا ماتم امل اذ امببح ١ تيل زمدنالا ولسمو ضرت اصل او تاكمال اشيل صخر داتا اودي زع ةراع مس اقل اد 0 كارل عزع نابع تلا نول هزيل انلاووارلان ادواولا وسب انا متي ريب عزرسل اهل ادليلتر
 ةراشالالاورورنلا رباع يركذ ناالا زل إرعوأبشال ويا مؤ عفت ةسسرتلو شل | .؟ ةرطرشو رس اورو ليرسا اندقتحلا ئاننل البجا ب ىو طعن امرت لنك رف تيكا ماو تكا ' ن,ةييتلاو-_ لاو نييدملاتاترولالوصح نالاذ كا امانكاثاكلا, ذل ملاوتل ريا سلاالخت دوك
 . وؤةلعتسالا ملل ناكل انا اال ديلريكشل لطم رك ناكل ذ طا اوم
 1 فرعأتت رهو: وار نانلالا ةراشارير وعد اًملاوارلوتت هام ىف طرأ !نازررقل !ملاعاج
 ٠ توفوكلالانوزماملا ةداماو وو ين الريس ذا يالا و يستللاف ع زيزلاباكلا 0 0و عدي اتحاد !
 ٠ التسول تتا وحان لعادرحل نطل بوك واول اوم موش نينا نيتس ا. زد اعرب اما ئمنشم ا مثيلا حا تاون نفنجال نلسل انالل جالا هوجن عقبال امداد زنطأع تمول امان تعرماقم 0١ جي! زنل ازال وارتو اده وع اخس |ضال لوعل|ملب أنا ميال واقلام نهري عاود ظوباد
 ٠ اق)الناةناوانلاهال اسطسر اما كيعب امّيسل احول د يرعسزب ارسم ارهلاج موق لأ زف هراع انف 1 000 ا د

 دعو وع جوحمو بوح د ده جو

 ١-0 0-0 اا “



 هيي نرغب درا جر لنا طرلا !اهذ ككذ ذا اخو نضييشل مز (هنضو لص

 0 ول 7
 ”رههزبراع مومو لذ ]ماحس ربو اول اىرجي منوم ا نهي وا غال ميرسد اهلا

 لك ةلئاسواوسر < وسلا برباو انعووجر وا ا معارج الن اذن اف لوكيل
 تنامووعلاو عدزيزلاررعز أعاد ريس مرير تيبازا ذالامااجرلوتك ملرعص واول لا
 لو رعاجل مار حدتبإ/ وه تما مدل لاه تنالز |ةاوبدو سام ىرل وتحل اهل اقارب

 همه الطور فعزحدل موتو! يوح امال اهدار الذ رلحلا لانى انعام كشلامذ واد

ج.( ج | زموه ل اافصلاو ن اكد يحسن امكاذو ءا غب ناكو
 نر هرتعر دالك ا

 ناقل اعوحر نش ةردلاو مل» كالا ولست مياه
 ىيئابالا وشال ملا هبل مالا يتوسل الما اوأ د معتم ونت ةيوشلا وتب

 ركز طع رك [يرأشت قاسشنملا مان[ وسل اقدر ا مبتصتخ اا ايف !نلطعلاورعامذ
 لم زدلاعرما مده يوطنم (ا6 انهن امنوا ل انيك مس ببال امتورق ماا لعا

 ملا منخل نلعيقاوول رهان رز امال ويل يبتط اهلاند دوم دكة لوصول
 .ا! هزار ا ةرايعفشّمانل |ؤ ودب سامر (يسمانرثخ رم اهرفعو كرا بإإ
 ل كاوا ارنا لاا عدجتلخد ذا سر انهامز اهيسملانإ

 تامل اجواف تلفاز |! !(نل الو معي طين مره وعدنا قلن اتومق ما
 ىيسل ادحال وادع( صد سس لامهابل اهنلإإ مجم نمت ول أبان” ميول أوواب *

 دعو انف طاوس تلق [داق ةاز جلاس وع مولعلانر او اريسل لجو (لرايلاوإ +
 شلة ارررعالو امدوماريبخ وست 20 اوسع أمم حرعتد اتقذاو رسل

 "زعم |مالاىاذد زحل تبسيط سبل ووعق :كماضلع ليسوا وس لد وعد داكلم أي
 دج معا لاف حرأتلا ع ابا ناس كذ ثعخرلا عّرصو ىلا طك اسوس إعالا» لميا
 فد وتلا ة:صروبط ١ ءايعنلا مالأكدرمو| ن!جل او مصملاهزتسسم للرب هو رو اوس

 وس ةيلكرعب ةيزنالاعدا موناكو ثا ذم ئوتيؤية رحال مما وملاو عامل !ذامازكو
 وطي موزعو افلا[ طخت اركب صوتو جميح نكي لاذ ةزه ءدفألجلوا
 اهيا زدايوملا مولكرهاظرهام ل امش زعاىلفنزتل ا ةرايعل | يسيل وار اسلم عت اما

 |ذااوسروب اال نب د هدو احح
 رد اةمطعلل نافاونس نودي م[ تالا تلا ناك اذا اضع دنرةراحاو م (غتسال تل اخلخد



 لوف زاشن اذار رمل عاش للعم اتصالا انعشمالد
 اموشال ١ يولد )عا د راول قمن تانوارالاجيرتد انجل زيلرا ماذا تمدح اقري اغطمن منول ةزمل اسر وت اما ثلا ذ يدنوكم ناوي ارسل ا دروتنوأجنال 2 حسأم لواثو امل! طسن ارم يبل أو ماب ضطعل |مدش حمم منول !ذادإارياغم رؤناكمايداوأ ] . ممل | مم مَخَر هدرا وما انش ا هاتعم اوم نلت.( حلا ترحر اتلطم يل عال تمل |

 لشكر عم مدؤنا رتل ايلا ربل ايم انجي عن اذا ارم اقل يلة نمي
 'ه 0

 اطلق امه [ايلا ]ماوشلا ذ عل اننكل موكل م ابنالر يكلادا نال كر وزككا انا

 ١ تيما موك راندا ولد هريووغلس كيا ولع

 ّ 6 لامر اوساسلا مون ثنايا ماي
 0 ملوف اير انس اع جرحا ةحابمرؤيكل او ال ا عاطا تا زم دونر انكللان اماما.

 يالوتلالعر ميا تركوار حار فلا تك لنحت حال اطعد يك سم ننوكدأل داللوتل لخونملاهعبو !تظمل ايو معو أع ىا درع و ادب ليف اح اموكت ف نانا نهد نم اود تشمل ايذ مع وأعك »اج اموكتؤ انإب راجر هلومل ان النه:
 7 يفد نهاوصرعنوأ' دوس ملاموانل ا رمتلطن أ م انجال ع سسلوت هنبَج احن اء اعج
 .ةرمزملا لب ترحال ادح اءافثن اريعم ال قدوتي ركذ سل امض متع اند د ىد[يننا اذ اون ارم مزارسيسل نوه زها قلن |(ذ!منادرمل امحرح !ءأزن ارتمل ئسل
 تزوير مل قتلاو 2000 اص شاذ د اييهدحات نك
 .اه ائملاو اشتسالاو ال | وعمر ااهكرتج امال د أ خدح اان عض ةرت ان لوالا
 لاح اورتخ ا زحل مرد رش واايد امرأ هأميبل ْ الس الع لوم ل سو نب وضص
 نمادار اطنرلو بالا هزه تلزضفرل اردريعمراذت اًساَحْمِل ام ءصامرلا نإ مدد انايهاؤب
 كو يناير ل اريل دامب ماهو بنافطاتمركد ذاع ايل ملكت سدا كا[ ةاندرعس رفع ١ ينتاب نائانما ماعد باق ووس [دس ةرهاقلاو تدحأ لامه ازيا دا نا.
 ازمه أ ردا لا نيج ااهرملإ ادمن م زنالاطخو هو ريل ا هز هرنمز ادب ىصارمس عرمرردملا
 لصالانئولح لرالاو رد ةرياذال اع نازنألا واضحا أما نارا لقطر تح دج لسا راجت اوهو
 ويلا نالؤ انا منيب ىزنبلا أبشر يزتخالو ال والا ليحل (متعتنا اما دلال لظ ! قال و
 ٠ نلوم ايزبدرلاوهد مرذتمل ال شل !ردرع مل ررمل ادومعنأ نكي ءأتلذم نل [ىعس أ مطعم داك ىذدملس أةريع ةحورتسانل ناراكركت انهما سلط يلعالالرلل كان قتال اقف اميأم نوكي
 ظ ىهتنال ذ رس شيال منبه (ةوهلاو  ةراجتل ا طمعتلا بتر ال وضعف نيل ار أيضاو
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 |ذااماعلوحاهدح اطل ا أمي رنا وف هع ا هزبعوف طولا ةيسجبالا رشم و ةلسؤير شع

 فف هفاثىدبال للعرب اداول ارلزنم اهمال عيونا ال رضا حلالو اضانؤكك اك وضعر ليتل اتا

 تااعاري دارس تسرع اع مولي اوس رمل رسركو ءاسرغسأك يزعل لج ادن تأ

 ىزل (ليقانلاو اهل واساذاريسفو | اين نكن اتيالوف ركوب املأ بروما قياطت ةرعوتلا
 تامل احا يقر كنا دل اف ىمرلا ىلا لعاو ال الس ل نول ينم دررتنملامالاق ضرما ملا

 ىوناطع يحتل عضولطعلا عم ىحورارل اى وطعمالا مجاميع ذااينصتاةناإ 1.

 د اك ل اةيشدأب اطلاع ادذااطرورعو دي زع-- ١
 أه دافاصسل مث اولا ؤوهورل حت وس مرع لكلا هرهد اف |ضرنا هوسامد جوا

 من نر الأ ىوتننبالا مشل [ربمزل انكم 57 17 ظ
 يالا د سس انه اهركذ امن اموت مقرل الارامل شحن هلو !ذر اخو
 زلت دوب :رئايضو اتنامال ل اههزدوراذع فحابولع دونر وا اف تطمل ايرحنال

 ةلوربا وك | حن تيكا نموا نه ارظفلل لقدر الع مالعل او اهركذر هاهركذ واول .٠٠ ظ

 ش اثاةورلات [["اكاامسارمبانهد كيس: :ماضننإلا !عتمزسايناعم ال [ششتم
 تعب اءعاكإ دالالحتر مولكسج ول كيواواراذاو علت نمةدانتسل ا الا ذه ظ

 طش كأم لاعب انااال ارحجرموريزطل | نولح 1 نون نكل رمل طعن ذل و

 (رخانس يذلا هنأ ةرمبلاب صاح ا ئيملاب تريصنوهذ حر روهو ور ال اهانه
1 

 وسم اع )4 اهرينو/نمبل افرض لال اف ةيورل ناورزعلا ترم انك
 ل دق زاهنل لمان اذان وزعم الان ططعناثل افرع املا زعاينا لاا

 عباس ةولمل | اناكمو جر ميْم (هارج | تأ -”تاسار كاملة نعوكرتو .

 دح يجد نعل ما ضقن لل محال بيرل ناكمزمىزحال والم أحب زم ندفش الالع

 عاام اميلع وعلا !سضجوعا ورل امم وه مزعل كر زمذ زصاخيفل يشم
 ل يامل اسال طوس نا از يدفع كمت انرياوتس نش نإ |ةييشيؤر
 * ىدردال اراجتسوإ ءاذلا, نلملان 6 ذا لح مت مر ابلعأب عيش اع ية افشل |

 كد عملا ١ ايطتضوزلاخأش تال ذو اقفال ن لعمل انباع تاه بحال سدازالاو 'إ

 نانا درا وكبر الب تارسلا حا اه خاتلاح لع ضل روغصعن ان ان َرالا
 ةمافد انم بصح ل مويملا يونس عيل امد فاذنإ كلا نإلفنل اهبيضتت لاو

 ىاواب ايعانفشمال اص رماوب انوبزحال اداؤ اند اكدحان اذ | .ظتايلوسلا



 وريح

 ا 0 حمم ا 2
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 ايام نطامسمر ابتقاب جاضتم| مع نلط جوج الا اه ىبأسلا انه اكل ًانالا| ٠ 3 هزب (ينيسم نود كرطع[ءهاداذل الإ يطل رغل فام
 - بمال! ءاييلاماولبالشل انه [ مسرد رول, لرسم او دايس ملفي مد همم الع ظ 5 5 عربا , يطل | كرر ابنا كامن ا ادب عن درو ملع ل خ دن الا ئالا فتم اعدم رمح اياد الو اشوع ازبو مارد ةزعا انس توكض # ( هشسال اشاذ ١ جمتروو .ماوع. أب اىنلأمرال ادالحع لج تمت "2 نمادحال | فلا طرب وق موا ناف زب جحا رهو هلزوم داف أ اوسب مكارسجال هش ٠ لاواشازلاىرمدا| يوم مارد .نيعونل انلومسل ل والا عاش . انتسالنمع 0 ةقوليسلاو  ناناعاركلانهشرملا مجاب مال لوال ليد نع 2س انف ١ راطعاو اوما جا عم اىزعالا ةدحاؤرزطسساثي (اوسنالا ةدافاق انراص يح ةزملالستاا.ال ناصع تيرس وأ, نع عراتنمالوع اماكن .يتميضأم

 جوجو جدوجج حج :

 ١" اللا ناتمل زال اكرجار ناشل اطر رمت دبل تل انزدال لع درعتمداالبا 1 دل انهن و هل اذ بط انما نال امان !ريكول ووايد! ماودي يش اد < بس: لتضوازاررتلل اىنإ ةةزم اسد زحو لستم ا.نالع مامن اطليسج ار
  يدعرلار او نراشالام كع نولوتس اوم /وم يبو (اسهنب يبس أسدل !قشانر > ناجرالديذوز عاوه نيل ع احا فرحت امْب اناوقملا داون او طولا رض رماد دلادهاز نشد يا
 - تاميراع رجا تركتو سلا لولعحيررونل لبيس اخشأك نرمال اعاوبم نوكتذ اما وحج
 | اهل يره اجر وحب اعالل مالا فحفرمو ا يحوز دهرا [ ناكنايطر( مأ وم كل زنجي طاح ناك ادا |الوان( وم ةمطشنم نوكت

 سلا لعب اباد ا ماما نك او هو طوال ا اننا مقالا مر [33نايخوب الاح
 ١ ملقا ةنوزتلاو ارو اوانودل ه كال ك رحل انح لص انالعاكرلال كدجشلمس ٠ 0 مل وق نمل د اميورتيمدم اصح ءاشال امري ز وتزعم | امل ازهار ] 0 01 انتل تسال لي اهاسذلاسر

 ١ الر مانلا مسن [طنكدو امال هاينز احا نادفنعاززعا در مرن لعأذلا ' ةةيرلاة رولا مضاولا نيو لماذ دايو لل ادرحت مزيل نب لعاق كدجنوكريزتت ظ )2  رعرخما ارهؤم زم كمتتسر الرجب كمان رغل نوكيا لجل الزعأم خشانمالا ٠
5 



0 ' 

 . ل | ا

 رام ايو ايوب وسل مرصخم هوا ني :ركال ودول تانتم أههتفرع ام لع مى طاع
 ىلنيال باهل عمن امون مه.اكن ولذا اناماو رلات الكل دى اهئراشن حنا طكمم اك
 اعووو ماوث المال ءاع نوكزا دلل يطعط سنا عد وماهر ثواذ يح
 الث نلطملا طن ارم كلك زم طل و نا نين ناكورمملا مداكرم ب ملل هركزل حاحا اَنهقئر
 دي لاحلا هزه انلدافزماوا مام د م رابع
 رمل وف 0 ىشسلاو طن اى نكوهو ءايهتسالا
 وبأن مامر توه ىر ران نيرعاوثنار تملا جرس أهىإزماملا يقل قصلو
 مث اهرسال لو (ٍلّماع كاز از ريس سان ئيرءا|جرئرشو اهرسأ ضيضتابنا
 طشنالاش اعامؤامإ هل ن امهزلمو وبلا عرس يد اةشرلول سعر دربملاهزنوجو
 فل لع ايزوبال امل حرس اكن ال اهيرفر عن نعام انور لعمل انس قب ايلع



 ' 57 . نئتنل اون ادع نعل ْ 4 5“ اءافرغب مق [س

 لا ويموت منير امم لخلل انمودفسوانبم ةرلب بي ينل واذ مداح هَ لايطعتنلاو امهوائخانراللو. كوه لابطتسالاو ضملاو [نامزلا باو نارل ب بصاوتلا < 7
 رابرتلا اين ىرت تانجللذ نمار لسع اس اىزملا كراش وير انلا ع2 مف 4
 نتالزسإنسلا اعزغمل انمطعى الندم موصتيد الالام ضعير اقدم الاق لءوصت لل لعبتي ٍ
 . ىيلل ادح 3 نال بيرم دش ماق انكر لشمل اذ/ ةلجبنصنهولممل اورعومتتو در ن م انو را
 . تطكموحانا[نبرعملا نايا _لذ لج اع: لجمع رسوم انادمسل اعمل انمطعسرثملا 1 ١ هنهسيل لذداذعدارلا ل ووؤعملوا رهو لك ميو او فو سيعمل لظوك د مزح و| ك ظ م تالا هطعلان الولد موز جيو !بومغسمووامعملا لمسلا ناش ريو هركذأم 3 دجوو فن .يج هود اجاب اج عرزتو متر د وشد ( ضن نجح تلق اذاخ لت لظدرانم 1

 0 لم طه دحو لمطلل تطملان وك عزك الن العار تاوزملانمط عزم اعتق لكلذ ! 7 7 تال زجول اهمال رصد اذ |امترظيال هد اع: لجج وطعم زةيقحلاو انىليخط نالوا 0 ٠ لشلااعشلاليعزمانئال اتينا 2 رالاسلازعاتوهئافلالسل لعانئالزنملا 20 «
 ١ 00 00 ع 0 7 تهز نمل مولك بلع داك حبو لمشلا لح موزجلا نكن او لمحة لجان اج عقاولا ا

 ١ ا ا ظ ١ زيك ايينالو ورب مزيل ولفل هرحر لسكن وطعملا ناكأ ذاو تأت ناو مشا نار ظ
 ب 4 يئس سالعو الغم يس! اوج (ْضْولو ١ زكيامدوعو نونا[ خصم اوي اذ 1
 0 نال يرشنلا] ادواول اروكس كاسلازهاضارم ابوه اع لو |نوتس افلا الا ايم
 ٠ الامس اوشن ااوتسف ئيزماال ا[ «زوكو امي زناكف اومسعب زم اىعكديتساافل |
 ١ افنولارنيركزلل ولما اوقورمدنئزلا اكن طعاوضوماو اوحرض يزل ان ليف هناك < ةمووورصم عاوع اطفوطعم او ريف ذ هلع زلصلا و لويموم ا يبت اقويمملا | تعزل انوطمملايل مشل نايدصم اعافوطمماو نصت[ لذا نورها اوضة اواماو ةريثك

 | ماقا عش رامز انمي كابو مات تناتسوا اهدي نأ ييزماتعاقا ظ
 -. انلطلىونا بح اولانل نضل ل ارم لا عزعج لاف لعنطع عزك ذحزلا ٍ ١ لا وهموهزب نينع بل رهااموسل وجا زمشيم ا ةزغدتيملازعوم لا كت و ْ ظ
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 صوب ا عرتن ىرذعو انهوخسا نإرو اهرنانلا نال كيم ازعؤم اجا خاونشجت
 ب دع ا ا

 . ةلجالعالاوهوزن | وزمان طعوم وك حري اعانطع حيزد نوكرزفن لعفنإ قد ورنإ او
 نينا زئبشب ناكوكي باسل اىدالل |ءاؤتعالا عاتيوسانال نازح رخي ةلجزإل
 نزيا هرااتاب تروس شو در اط مسالا لج مطمن ئاشترمإل اذ ةرصومد كلذ
 لع اقوإ نجل اناعد ثترلور شيف لوالا م قر كعلابوز لجأ عدرا طس مالا ةييطويل لاو
 مهانلا لحل لحم اهلل !ذل | ندعو وخال در ضو صنف لاح نال نم طنط عار عاج اذ
 داوود ها رحاذ هوباد ىاطنمزوغق رم اب زف وطملاا اهرحا ءاونا دل ائا راع وزل
 (تلطم زامل الاهم ارث هانم سم اؤركؤ يعل ابو يلمسل اذع سال انطعو ملوق + ءلاغ

 ير اورعيضدن ارزهركاورعدر بز ماخؤشمو لامننإلل بام نييريل ا] وجم موهغم اوهو
 دز روعز الجو زل ثلاشل د اقلطم منلاو (مرمل انتل نيتطامثم انين كل أنت نال
 ريهلا انطاعلاو ”ر* هرييصت كرا م هيل رهر انل وتلا خل الثل | تعضاما اف لين
 نائل اروهوتسو | مدعلاو*طسلجرب ت سركن يعض ص |ةريعزمزسنملا عرفرملا
 ابواب نما |ظاو كوب ونت غنكؤسدنم ويملك! لمن نحيت مصرع من أحر صخ
 لين اكر|عطويبزمتطعل العال مجسم حبل (ةواخ نواب الو تكرتش أموت واعسملاو ثااعلا
 0 يسرع يب وع
 عير اعنلسلااو طرشا امام نيلوالا وإن جدوسال اوك ا اوورعدنز ,اتكايسال
 لسوء! ذورحوطمداعنمطسل اكن اك, لنمطخوأذ نمو اننم ميزصح ١ع /زجلاكخ الل ل صال ١
 كافلامعوعبج اولاوهاع متن ممل وطبدو ولطدا ل ولد هريزمو لولؤتسإ يكونا
 نمل امل! ريكو لاب ل صن ا[ هال انا طيش بضملاب ةريشسملا ةر وع اوظخ اح اولا
 ى انلابإ رز رنرلل هوكينا ديوي شيا انو نايحوبا هراتخا ةءاجتكلام نام مأ زم
 نينوي ارو تجول رخل اندلخ رانج ابياعرح اولا ني طع زجل ناذالو لير ورج ازعل انعزبرتحا
 اتا زلم انما حين اب د زوتد الع طملارع ل ذر داعم يوما هسئسرلبا نع ناباوتج اد
 عوف سولار زملا شد ناب كلاب حار وطعم اك لوك لصدال جام زحا مهمل لم
 نجي اطر تاكول لولحلا نإو حبال عنالم نول اكتمل اربال أو هريك يؤم ليل تمطعل زم
 روم لاو اس أخ اعل اراك ميز لوران أبل وال انزعشلباجلو مرر اول واس اكو جات لير

 نلوعل ف نما رمل هل ريل ان أب مزعج اجو م امل ايمعم 2يلعلا هيَ لببلاا نحل ايمجر (يللورل عابتا غيطحلاف
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 مج 2 1 اسس ٠ توي وح فتن صنم د هس

 ْ ىحر 0 و عرفرملا دلال نعمل ءزحو اضفدنملا نيكولا ترفع ماي أهيم اعلا سنن ايكون |

 4 للسعال مسالا اع اهوطعزاجام اهءأبرركتإب
 تفرغ ودايم ادانظتمللاؤاماولمسالا ءانمازهإل عامود طق ل نبل |لصفالو
 دجاوم هوجن مرني اليلؤب رق بلا داع انزل ثاجيالأ دوالي نوطسسو راوع لخادم
 لكي افالاو تاوزلاتطنت المت الاس [ىئليس نكن ناو مقتل ئكل حا راع نكنالا ين
 ١ مر ناقلات |نهلافلوال اامإ يق نلادع ىكلو لبو باجيإلا و عبالب نلعل | عزكم عم لوق
 تطمن انرحا قبب ماوت لوالاوهاعا مرعتم اووي ينوه الا كم ان واذ نإزمالا

 لس زلسملا نع الامان اماكن معو لدبإلا تولوش انيلو ملوق باججالاطعياب
 رثكا ا وثوهو مامن ار ارك طن طع زب يلوتلا سولو (يلع ازال ا واك م داذاو ف الخت اذ
 . اقلطنبرلا بعون |هالوهتلذعلد مضارل !رفسبو لماعل اركونوق بره ازا مجد بوصل(
 . اراونوكييحرتكوويذ كلو الطعم مب نوجمد مها اهدحانيصزم طعرأجزنوكطرشبو

 ١ نازك انمجلاو د لعزل نانمضصتسانزهل يرقي ادوبكتسا ندا الانا وغ
 ١ 3و يللا نيو اع انيكتلد مرا ماوجرجذاامدارا |لكذضخزاقتنس عي
 7 ارانناوزحل اسلم طا عياسرملاوعسا نإ 7 مور ال اممادر 85 -معناكاذا[كلذو

 هبا 1 5-4

 هو مو أكد ىظونلل اهيل لربإ |لءاع'را لآدتسال ]بابو عقلا يسيل ويؤامتترع
 . ىؤعمر زدوهاغ دسم ذو حاب هاذا رعب طا رمز مسا نويل عري لسمو لجان

 لاذ ةلعاذاو لديلبب اي دالوبك للباب ماج اما يالزءارعت اومداد أحن اكاذاركو

 . لياخ وكت تراوتبرطاعالارزملا زعل ارم اطلاو ل ريلؤسام نهرب امووزم البنر مالو
 ىنطفنالدرطداك زالل ربل املا عاانلو (دللإبر مرحي رزين ضل بان اوان از حارا تن وال
 اراه وزمل الريزم نكمملالاو لوقو اشار مولكل ثذ | وهو لغمل .؟لماعل لينال ا
 أصيال اهو اذه دحايملا بعزل مولا لماعل ويصير لو ترك الماعز صيصخى كل ةمباوصو دلالي ردا زماتاب اوراكل مشفر يملاميك ني تقسنونجم بألا ىكونل اؤعم ران نزع
 كداب زءتيرنج لج امل رب نقلا ودبل امي حل أ مجرم نانوتعدأغ ١ عرطملا كو مهاوي ايو
 " ةاليال دهلايتكحؤ رامون ضنلا و : قلنا لادومب امم ناكل واصإو زيدي ولذا
 لم ايي معاال عامان ين اعيوكو ةنصل اور يكزنلا قر افييور ست هافتساب خر
 . دل ضوالكزلياناواسحيداملادوجول ميلر ورب ان يفشل ا هعلاد | كد لفرع ط او لالا
 ثا مشكلات ايربعاناءب خرم امال سلوي نأ كلا لهشل انى زل[ لصنع ل ربملا ناك
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 القز صوم ارم اتم ؛لوعاناتيكالاو أيل ارسال برسا اربع !ناو لس انزلوصوم أم نوكت
 يعل ملا نور كلاو ليمتملا "سم اف هطنا نان هزت لعيوب عال لوصول[ يبس ١ اود رعانأب مضرما ام
 "الرف طساو ول حاب عقم عدأوعو لوقر وب ماج ا 5رىم لاو عنن [ئلم اع ثوكيرت و لع
 ب ملاتكلس ةركزثلا عاف وج ا] ووعد سس نيس حب أح امزم اكو اذأ سحر نسل وعلاوهخ
 اج 1! وردعؤتجلا اوقشلربانادعن نعرجاككذلو 2 لول ارداف ويل نا اهوحأ نكلسم مضل ربما
 ميج ام امن اكفدركذ اذ اه اذهل ارش اش | أءاو ل اوس ال دن اهوُرَعلشعال | برق س ثز ارهتكو

 . ماس اماورياعزلملا لخلل وألا <لطاتضزفول ةرماسعفإ هت درع ئزل اوت داعسنبع
 نإ رظيحو تظل عزو عطا وزمابدستسإ نالد اكل حر ترسطلعلاو ملت ظ دارعالا مدع

 رد اك عاملا وهل ناكذ ةردمدةب اكل اس ارب ازمؤم_د>احاعوخر لود تطل اريزعت عل طئلا | مارعأد .
 مجوم لوو ةدنإ نجح امرلوق امد دينيز وحامينس | لغلاالاعاعد هارسا نيا وصوروبتصي
 ' رادو داراون اينمملاملالارني/ررلاتاعامركن د اك ضو اءال سل موعوريجأجرع

 ئ نيشنو م !طععصو عرج إذا نرجيردلا ةئشموهامئ دف /بيجاحأمذ اماه ذولا اوكا ذ

 اناا اهم مأنؤنمو وضرر صم نسال وال ةتذاشيلا كلوت ذالانموفللالع
 و الاف ناكر ل اضوننخن وظل الخ ا.جح اورو ا هوشه ن أتي ماو ا دحر ناكيدصل
 تاادبما عد |رعال اه ره اطار داورونصع زا ىه نابل لكوشسعزلاازهدأ ورواه هلع
 :حعادد دز | موت عيطلاط[سم بتئلسامل اسر طاغلا] لن ارعاأرذ ىكلسملاد حل اوايسمْلا تليه
 رطل ذو رنعادبلاول لاو يمل ارا انا ةرككعلو ال ةربخلا نام فجلو اممم اذاهنيحإ دع
 لانا ىزحاو وطاف راحو درسا عند اكروصصق | عدحاوصو ون ولازو انك والك ب حيالطلو
 هاك وسائل اراك سرس بدسد طروتزي و انك لحاصركد امو اعز نمل دبلا ماس مابق زج ديلان اسس
 لانك. ريل زاجل مزابحو با اة وهلا نحارسأو لمحو ان ول نعمل نا مولعص وا سْزملرد زر أ بح الوسم
 ااه ذ انه اصيالر دول اعدم بل غاماعلااوهسو بل سلايم امال راكم لع دوك ملا يشأ,
 قي زمول اوس لول إبل برطضم ةرع اغلا هزوح طئو اهلكاليعأص (ولك ا ضرعرتر قم زن عرب اعجب
 مهن نايحوب املا ماضا ةتسوهو ملوم مانل بركب ناس اذكه اد اناناس طزسا نعسبؤد ىلا دحا
 طوخ الا_ الرمل ان عزف اجيال |ماعلارالانانافطانوكأل رحب مو نال وحلا مو ةوزعتتبقلوخع معتز مك لع
 قراها لتدصورق طويلا لام: نسب مويل اكو وكب لولا :رالاطلغ نوكبالو استالاق رطالعالا
 ره الا اعز شيول واس ملول رماداكاعوهد ملت ٠ نرعن نجا سن طبالو ذم نواح ركل داماس وتوم ل رغل
 مجري احلال دهجالاعق داما ل ولرلا يدار لاننا اللرلتحي ودل جلال اًيدص امرقرصأم ناكاموهر



 وصل عطا مالاو عانق دصام طعلو دل اهو نمل تاعؤميلانورح لسمو ربل
 اع دلائل هلدرابذع اب ىد أبسعا مول ايل ولملا ني رعلا د[ سا مطضال ضاوي ون طل ارل وأم
 ٠ لاك ازا زتعل دبل الهزة دصال او اع (لوملا يبا زم عاورنمووشعو | تاصورصاا صو
 ور دم انما ردملا:لوبل اشو اامزكل وزن مل سر أنت اف والام اكرر لعق رصاعتنرعح اسيل امال ٠
  ىفنهلو تازل اًمدماملازمدامل ازال ظن ضوه ادحاد دوجوب ناذيخ و كاخا واعز
 "طال مل وه هديونو يا ماج اح ازإ ات اره كاخاو انيزن اعلشالو ايلكدركناع
 للا ةربصركو كوحاويزنلثملا ماش وهو ائوزمس اانخجو اقرممام طحن ابتلاهم
 ناثنم ملأت اذ نيعاذ نيكو اوهوزكازمزغلال دب تيس انفتانل اذ داتإلاب
 لربما ثاذنم اذن اذن وكىزإ اوهومعبل الدب تلل أف كانا نر اتم[ ه اموزعم
 رغب دكا ءلدب نوكمال ب هان لج اذ انين نيا سونج زما طنوس نكي ن او منم
 تازلا,زعك قرم امان اق مرصوهو هنن اني ار طعَو وصأم نيع نش اريلكو ىىماهنإل
 رقما سلو لع اطدال ام ./لوعرتخ ا واننبلاكمسل اذهل ريلاونملوبماذلمج ابد
 الذال نملك دب ليج الو يواطعل زعل ا/لدب ساتر ةزَمؤ سامرج ثول اباسملإ
 ٠ عال ناءامهدىا كا لهنم ملا لع /ؤث نييكاولعشلدزعرس اكن لزب ملاهي
 ١ لاجل شاملا ورمل ار ان اجرح اىاكا نجل اوم امينا عنمانرلو تضل نود اماعلا
 1 رار مرات اوروتب دم اش عد ءاسك ةمشسنلراهالايال الطج الات
 ١ قاياط انلطمز هراسوراند يدك وراس عتوالزأ ةاملا هذه كعوطسب نورك ١ لالا وسد ونموت ماعد رنزخنلا كلذ اناترجوو (ةمبتداو اشم لافي
 " اذاووكلوو قيلاوهوريوسلازءرتإل دو درموهر كاذب صاستخ اب امل زميل اتزكألا
 . قال هاا وتعز لانج يل ءاعسرم اظرف اثنشال هاظيذل تى لخاووسأت قيس
 ابونا زو دوغ زكا اورو س) تلح اا ذازعال امو انلطصانخالا دع
 0 زيا رورزبلالسسلايانو سلوا ازمال اواعسبل او لكل لري وه له عضم تلثج رن اراعاو
 | الزير داك ل كرإكلسبد املك رعل دي رفصت ف رخل اتش اليلقال البلا ةجد
 ا ملال «ريلاذش عش ضل. هدبف ملا وواياذنسنل سول الذري وزن يفت
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 ١١ دعا ولاة رمل |تنتس العربالاب ل رتس او تمس هدسنإ!ريزمل ار هنن ارم عاتجال العب 77-0
 | ليقل هزل افي عرونسعزبا جمهزبلل | سرتكأ عشنا مزلوببلا تحال ناريزمل
 | قيلاؤ سام يا ةداعلابنينوتريلقل نال امهنزيلقلا ناكن ابان ضب سوهو

 سينا. خو



 + اناره طتع ميلاد هتف لأ مأ دوور ارزم ليلا ةنيعةءاعل انادارأ نالاتةرونصعتب الع أضل نادرو ريلقلا اج اًتيال ل نصب مات هال اودليلق
 ليلقلانمضبو ارفض تْنعرل !زع وأي لمت لك ليقول مالشسنل !رن ابل جو هاذ ليل الع عقنأم
 راو بل ضا] ريزشلا رملي نسنل |[ ارقي ! الشتا الذ نال نععرل نك |
 الضمور وذ وكن !ايلق م ]لعق لطي الطصتا !نوكل ىديعب جبال اكربال الار هج
 ولسنا زق مايكل مايقال لما وكت نال خر شد نايح ونال اة نضرب
 ىعرجارتنموبال هع انل ام دل اقع اننوكيمل والا دالانل اك كدر لعورنو اشم طف |
 ١ جيل الاة مو [لا اء طج] وير فشد نيس عاورشنل الوثع | تبث اك حىسملا
 ميولاو زل اة تنسملا يطع سو نييرزل اًوكأريل بهذ أملها مل اهققأسدبالو وت
 ١ يملا الزب ليمشتلا مدلكرهاظو مرعي مزتكا هدوجو كار طارش | مدع : |نواخل اة للامن الا

 لس روع رلوف معم ا مول فايشإ وسال [] ريب دام دايخ اميزثم نحن مدلل اوددلال اكرمأدنم موب اهوا

 مسي [فنلر عجم اخر يدر ماع ون منع[ ةغتورافريصملالاعيلابىف الا هتهاع مله ل ما تيعلا <يسكنلا
 هايبر اظنلو دوم لا ماعلا وليا ذاع ن اكان اكحالوالدانذال ادا موسل هوجعرلول دم معو
 فا ضو دوحالا حاملا عقيب يملا ذوتتت نعيتحن اريل كالا أن عدموفط تعب ضاع
 ًانذلاما'ةاضؤلل اًيجزولا روم ريف سازإل لون اهرزتا ايس ليي يلو هني اعاحااناككلوالا

 هاك لج اصذا  يووض ازك نص هيلز اجام زوم اال واذ ل انكي ترمى لحانمج د هيو
 سخان الا قشخالا هز احاو مو اماشل امر و ىطص و صرب نام ىلع عرس وي زم ذرك انوك

 لدي انشا اماىا يسرا رلكل ايت ئلعتسو ١ ماش هريكتت عيل دونولاحلا ةعيمنل !. كلك مت درع
 ' ئعواثلا اعامامل ا! مشابو | وثني لسوكل وال طق أذل ال انش ايوا لعردر مح اوكناتلا لع
 عرخو ةروكذملا جوال از مس طع اقشالل أرنب ق داسنمال زم عارلأ أم مري ظنا ولعن ناو < قلش
 ., لال ضن اسويماسسل نال عاوو فز مزعب] دب ةشزحلاو لوب لكع اكل رب ميلكلاريؤم ملوش
 نادرا نا المل وهز دال اعل اذان عامل اوائل اوال دالاوهلهر [نشال ل ديف لقشل
 مثيلا رجحرعو هزضرإ اهو اسو موصاوب  تصركو ده حلكو رئح اضع مبيع لافشإلا لدن زعذال

 هاضفدمائلا دإطا مدع اماواللقشمو انل نوكد طم! ةارال اذعإشمرع | ناس اء ةنعؤ ٠
 نجا ولان ملافشالابب عوازم تل اءاعل !و مشل انف مار ارميسسل أع كفول سيم ! انمسالا || بنزهانإل

 لقول حا هسا عاتحيرتع رشم لب لعب منال اطلع ود منان ةديع أدب زترنهلو كج عهرل نع ردالك

 لديلازمد اذتسيإل ناز شالا ون رس ئالاهوالكورممال | دور ايسر عمال لق [شالال دس



 دكر افرعوأ جسد ١ والاف دورا لاجولل نا يسال ذفومو نلوم
 لئياز ا طور وعند الص! لاربالا ةنه ل سو رزوجي المر لامه |[ اذكد رفاسس لال ان اريمهل ان
 لاقضارلا رسبإل طلغش تون | ناللوال اطلع ىتسانانل البيوت ديرغتيلس ط قانل ادعت
 مىزئا ظفف ا نال ماطفاثل ادارملا مرع أ مادرلومو كيلثل وبس نات زعونتشا لوالانإ
 راثلإ وديار اهضازثترخو قم هريب طنللا و قلت او بصلَس لعزل أرشاوممن نم
 . ةيلؤضشمن امال رانلازعدودحال ارتب كرمك ل وبرانل ان 11 ةيزطل نبا اليه ذ
 دماوإم اهمذذح اعنوكتلوال ا ءاشهزيلل اور ازال اشيؤع ملونك مانا لع
 ْ ظ دك داو اولطم مذسن هأقند 00 ىدارل (ل6تاضا ]رب رهف در ىبالاهدرانلا
 7 لاول وح انفنتي ايل دعرل اى لون هدحو مادسل از ليج ع داو تاطغوه |

 ' هام ةرهيشو اوس رقلاو نوبداوسلا ةرحلانال طلغل دبوملالاقيفُس اهياتاد
 رلوف يما ا ةرسعل كف ائللإ إم هوح (ىنْفْس و سرور رنج اتل او ميقا ل رنع
 يللسذ (يارسو انلطم بادي ارجو سومو وم اظتنوارشنى ا اقلطم هزيلج
 24 دنس امرااظاةنابحوب دل نأ: انعاو اة بادحاذافمو )د صماحدح اذوكزإب لون ةيقع ما
 روث منم نرحل ا] دب كزلذرع اهيا م نيزمال اطيل ةيوصم او عملا و امم ا دائم نال
 نرلاكاع نيتمل اذ ننو تشل | رض نيسننب ا جن ذا[ يدملا غرامك بنت مبرد |
 ماو يتلف ش نمادم اجر لل ناف ضي ليبمنل |عم جل صاح قي طمل امتد
 ليي اان ييسن الد يدنا املا نش ل وثن أى ال ا تباط سوه أب عوج ح
 " تانغ نر تعلوبملاو نانا ا«ديجرما اهراطتم اعد لع موطمم او ىوطسم ا عرييوم
 د5لبب ع هيما عم أعمل ك يل مأعل اوهأ خل ديل اوه ]عجب تاكأذ | ناوصو ادن
 رلص + مخ اي ةرمرد لوما تا سماجولحن اا: 15 ملك ديلا نا اوبو باول | لايق مرت لوما ىن !زعماجولح نامرلا +15 ملوك] ديل اذ

. 

٠. 

 ا .: - ال اندو ١" كولاطاميلازعالثئتفملا لدح راد مشل ضد اعبأك رش .٠ .ايلو ووظورناعل اذبا وهطكيالالوسوه يحز مكل عا تيتم قل ومملا

 ورد ا طارصوقتسم ليا هولا رعهتل كنا زو عكتل معو ملوح ركل هاف قيس اويرج ا
 يمان اماهفسلوعرؤرلإذو /لوح ا. نعاو اهيدح اذا ذيوخل الم نع ةركش او ماع
 يعن والانرك د تلقديمأنو نيم انل ايه محئاسسح مشن اجا ملام اتزتيمان
 |( مانا هاظكلذب عفسل اءلعاعةفصلاب ايي ذْس انك ار نك ذو ةروقدلا تم انلع
 | 1 اجمالك بوتس دارك ناي ةدانزاطاتلا عم نون ادا طائش | /نع نهتم

 00 قرد

 0 م



 كلن ام ل تاد مج ايبسركذ زئاثل ا زال وال ازمة زي(نل ال وبان اونالاق (ىانكل ارعرت

 ذل ذيكرلوع د افضل رانا ركذ "فرز ةركدلإرباال و زفوصو دوك اكرم ةكل الار ذ
 ديلا اةنلا عرج لوى نجيلاو نيو ئدلالايطسصو ططاررشاإؤ طل انس ةركم ال اداف مهتبزم و نيعوكلا
 ملم نسا لبا اك رع نسل انودب ةريان ]صحت دانرنمؤوخارحأب موب ال عشلاز عاضبأ امل دبلا
 فطره م لخلل اضطب هسا نكترتملا ازهر ناس مدأنز ؤاثلا منوكين إو طعس ايا
 مدع او تانراالو وس اثشرال 3 هابحوب) مر صعمالو هراعؤ ريس لد عنن انأيبودابز عم ماو
 رح” دز (يهلزإلاقءانعذاكا ذل شل[ شن الدباد لانخطممزباكهربع هويعافمم اؤةضاول ةراشعإ
 د5 + 0 شا تلتنانؤفإ ومس شي نال كار اوه نم هوتكن النللا ئداراذاكأد نوكأ
 لوبا عئبمللذن |رهاطل ات عشنا اد وعما ةرسيل زال الاح ةلعحر كيب ثغدل لك ل ضي
 طاش انيالدمعبلاسبدو اياكم نضال | جىطاشلال ا اكق ح او طمت لكل ريلشل از ملشملا؛
 ايس اكل امذالا طعريلادوعيمتل ءاسال ايرعاخ كل اذزإرويفلزمعبل اور اّشالا] دبؤ ر زحلا
 ةنالر سيخ ضعبيال منل ازال رلوتب وإٍلعتمدع مو هلخ اق ئاطوسل داو عيونل | ةريشيزم
 ياطعنل [ومم حروصتسوهؤماعم د [اناو كلزك مال ان مبتي الل مل ظفلذ ! هامان |
 ط رشاامإشلازمزمنلال بدال ط رشد غبن: شالا مح ةيلاتشملاز [ىقن هيتس البث وح ا
 ىشم ليجد اروح عونلاو داحنال اود طتض نامزل اؤداحتال و هوزنملا اغسل ائطعل
 طل سزلمللاللسنل املا ن ع اشياماث قلو كربلا نالعلرباعر كيكاملا
 فضيل نانسالان عاوز لل ذل ادسنس ارو [عساوحؤ ديرح اوك خف اذ طغلو مجا
 ”احاذال يفرم «يرانوملاهترنيسو |نطعلااوا يلد الع يمتد اعوزرص (ناشصننوكيالنا مزن
 حر ان ماتا دبلازم كرترلامّى ويعذلا تراودني ديرتي روق ةيىوأ نيم صير داامع
 يس ال ا طش عئرضرثوةمزعيإلا منال وب بلعاب ايم انه ريو قياس باع انيارعان الك

 باول اص عايرتم ىكي لول قداس لعاب بوح ناثلك ناب عبأت نوكلال ه درج خترت دوج ا وهو
 نطبزو ناك ناو نينرلاباعو مريب نع جراضملا نوكرن امال اعينانكيدونن الا وزع
 معمل امو ملوق لثعال اذ مدن اك لتمرير هاظلا لوببو / ع١ ظن هنو دوخاوعو عتراازح |
 تل النهد هدوجزم ايل ازهز دبرج ابا ماحاملاب ننمل هدوج لع [اح موعلأ ف ناول زلأح طوخ
 لاةلربالدبكوت و انو كاب ادلب روح ل شمري عم اد 20
 سيدرا ام اهفنملا خوقرم ا ةيسنك | صتملا ”ينعنمل| نم ؤ صنم ا بولعتم ا هبيسز الكامب |

 00 ب ةوقرلاو تناتل وحب صنم ا



 ظ "تا ا زوال را نا وا عب
 كر املا: حبو هأبا اةلكارضانغل ا :.لئزيوجي الل اعشاو رمد ديو دخت مت اكلك زملكل +
 لوجيزلاذل اطعو ريل اذاذملا اعدوميرضلا نال طيار الإ ىقبت هايل تكل وال الخ عوبل لماع هيفراعلاو ىرحاا ذليل لاله ذ انما اششو نايحرب الأ موق هن احاورموبجت |
 رهاظلازازكو «قح بيفوعزرتنامرسطدار اللي قست ابل ل وندى عما علعمملا جايا ما
 رماربالز دال لذ كلامزيل اهب جدال مؤلاخوكل /دوم هاب انسي ونروح ادع
 |! لرياكو ىالطإلا وانتم وعفا عومسرسلو نيبو هابا ايي سسس إس وحتن عال

 لدي اعزب عطوصرتمو باجل ا جذ نكرم زيز عماري دال ديحو طم يمت اةرابع
 تاغ علا راج والرمال ادركوت نايل [ظنال رغما مس( اللا لكل بةرهاظلايزعا
 , نميز (نثلا- الا حانشل اضل وع نري ضن ناقش الازعمبل الد ساق رايلي
 مرت وانضم 'مما.لارب اذن اخ اكوهو ناجح كلا تيلج دوه مراحل بع مراح ا
 0 معز اواطزمو دافيؤروعلالوبعامسو مياصل نبال ولالا رش درع اهنملا
 تزنلا ءلكزماتنلا نانو مابا الكا حاتشل اتش رع طبإ ئء دل اولخلل اسال ازعل 5
 ١ "نوت فذاك د حياصل ئإلأت هابي اج حو هايااسجو عا مراجاوسحو هان
 لويلا ناعم اباغاداطمتو داعي للمندا نمل [ل لعن أم اذ هاب | ايرلكأذ زج سل تاكو
 لامن )ماع يقولذ رم دان تطيهازملا نانرما مر هاظلا موتنال لماع انيتس لع
 تاس ورلابليشول زدا لع طدرل الصح ماش تمل وبلا لساعب ان روو هرعو ا رتعلربملاو
 الرب ماوم لجيل ضريزدح اعل والاف نالخاد لش الايزممبلا نايل صحططدرن المي

8. 

 انتا وبنوا وص تن نان خاوادل دال ا دمعانل وكوت ةطاحالاداذا اذاالازك
 "اما عوشولاياْغو مول يلا عاشالبط اخ ادراكتل مون ألا أه | نالوضخمالا
 ٠" .رطبالتن اتسماو حزب الاف عرشنا احتل ةةيهزمال ولا مونملا تسحب كترلوت
 0 دعو وشراب هاظل نم ى رجلا تنال اد زمعبل || دلك ل دبب حر خيقبط أ ارم نم
 | ةعااوجريناكؤل ةندح ةوساس الورم كل ناكدفل انتر لوقو دال امنجتلاب
 | ابوكرما سر ويلك يزعج دج الخس ةلجب ا لوبتو مزن سعال مويلاو
 لافتا وعل فلعو دنع مشتل ل حر اهل لود ماوتكل أقشاو نيبو ماعنإب كوم
 7 لي :اضول او لاعشالاو نععببا لوب يملا طارتش اوعانكسو مدونلا ةرنبو
 أ ظ ظ 0 اما زمرلجا دبلا وكن اجو ام نايبلا تطعرخا مدقتو العرف هوعر غل



 ةجاح هدوم اركش اس ا امل يل كزملك] دسب ولا عرشبو هود دزملازعو ملوش

 ىضرففل هالاام اوشن رحل الادب اوزلم أ زءوزملا] اربارىسلعلاو ديشيب محارم
 "وعن لعل از احاكر ركل اول غمل انموسال لن ]فون بتول اكس اق معم ا مالك
 قرمام ول ججانإ ]ملا ل ادب لمه ن وكون تمره ناموا انإكقتم
 قاتل اجوعول لسمك ةاجزمل هد امج علا نابح ون ال انهو ذل !اماو ثطعلا
 ,نعاؤيكس مز جاقل اب ايشللل اةرقفلاشلا ماو ارو ارسسم داجعادزنل (ئمس
 لمخنوج حركت أماظعو أب ار قنكو تم اذا لكنا ماوه نما عج ويترك تل او
 متم امري او تلتل إو ميانكؤ ل اةد ةريغل اف اق انركونالذ وال ازمالوب ةناثأ ان
 ىكلار انخلو (لب ول نمل رب اهدجن اوان ةري از انما نوكت ن اوبس ل جيءوس
 تزموخ مجرمبزصطإوسىالدبلا مطقز و جيو اجل ةيلاذ ,/وف ءانج افلا امخو
 ” ل الاالنإ ةداوضاع مدلسآل بوه ددعود اتغنسةريصتوزيوطإ اجرب
 برسم وضختل اسيل هك وحارب زب تر وع شرب صفي لواشيو ولا
 افن اكرروكدع ملصق مولا ةذ لصنمل اق مقل هع مشلا ةمضاورانلا كيد
 ملم نو تردون لنا هعطت نلت اورؤعن اك او معقلاو لري .نذ
 0 ( 52/6 ميصت 1 ىىسكر ماوف ميا كلذ مدقفوت يمنل | 00 وهاعامز ملال اوو مطمن ا العلا ناب ماةمداوأ وألا 6

 عوج مج وسلا ل مو اتلطب و هتوهاغ اوضاع مصفئزلا لدا ارزق انهن
 حم /ر» مولكل طن لامة غ ليهو هريغاز او دعما مجرم لصف اند شل ازرع ان
 ثابجيو موب مكلذّزم ماوس اعدل صخر مل املا اكرم لريلادل ربل ييئىاطستلا ١
 دكر ناشد اء ييشل منعم عاف معو مو مولا عج كظوبسلا انهيكزر لإ عتب
 أينداو ناكناد هطقلاو عابتإلادرعوا مجعبزصف امتزنووف استرا :لممشسل نر ايحب تطحا
 هن البدن عدد ملاحرب تريم وص ت عمق ل سفم ا سا لعويطنيالن ابي لذ اوؤصفماب
 ضب لوح الوقت مط اكلي اريزب تره فنون مطشل | طر مرسل مه ارا ةوركب

 حلو ايام ىبلامسننو مجاحز اذرانل | لذ زم سو خعلاطناالا مفسر زعريقوهر غالاد راع ٠
 0 عتاو مدون الع

 شاخي نازمولا لج ايونو هنيدي الازبل |حتكذ امو عيأس ماعلا اذو ماع ةمسسمل ذأ هت,



 زي مطارة ناو مينو ا دايرعا عابسال |مرميذ وز رراضر يما اع تا اما ططواؤاط ُق . نوكوزيتباومعتاب ليون اعابضس و وزو دام اهئ ات ابازم قتلا طكون وداع رن ىورب
 تلعم د :طءاذاو هطتلابوجوولعسو لييمشلا مداكل عشب وول نحال اف زنزلو لف ريس

 "زارا مابا لميعتولسرنإ توهانا ورع دال اتاف اجو ل
 رخ |كيوحيؤ ءاح اي مس تايدول انال امم اوخ أ ولجحل ربل اذ اجود ناو ةمزدبلا ذهب اطع
 تنادإلا والان نيو و زج ةوطعمز ند لدبل| اعسبفنل او عبقل | لع عق رلأ ورم لاو كاران اقيول | سن اوينجج ا نيوحيؤ ءاجو باندجال ا ىحا اما طعام نين اهاجرمثقاو
 ظ دا نير اوم سل ا زعم فوصل اءدرظل صني صو تعز ريم اولربل ايصال
 الرد وكر ا تعابف راين ب مقمرتخ صموحول اشلاذوكرم عخامإل نايإل امتد هئ لطضس لاذ نعي اجباو ديال ام صمم يعو اعقمو حلول ان انوكد كد ل ماله بم زو متغم و ل ارذل اوهنوكبز الود دوكومنقمدإب ىررعلازيم تولع أنف لكتساو ديل رمولمل اكان يل اذا ريب انجن ال انض ءايلعال ليلا رق ل اوكوخ اني اويز ماقورغات
  ضاغوسؤيو دخلا لاةأه لعل اوبال رتوج صقمويغرنم الد بع وكر ابعاد متم كذل
 إن زد, اذف تايحيوج اضركعإو ريال (ملعل ريزمل | هلارعب انكل لين محشت لود اع مالكلإو
 ايلا نوح وش حل هرغاماو لاوبالا مف تركت ئضاهبللدبأمال اربال ابكت ضلارب ا
 . نفاتسا دال ارمؤال كتلربل انازسبالدذانع ةىنلاوورسي قرإعتلا مح ةعا
 نحول او لاما او. ل اك احل نب اداه شارد أدب جرم ا ةرثم لينسامدلا نايحأب
 لريلازيلريل ارتوحاطعلدن ام ! انهن اور شا لبل ا:ماوال دي مالو طل اكذؤ
  ىاهزعحاول اذ ملوث درعلالماتك دمار بم نمو اكل ديلي نال لدبل ارك اعال
 دحلان نيتديعبلاو يثبيؤل ا هشش أح غرك تضتوو اسم رحاو ابا اكلازء تال
 لاوزهل كرما عشنوبزدال ما ود ىلفس ة يش احر بل ن | دوملل نوع ب ددعيو بل مترنع
 العوز شهلنل ازال سل انهو ركذملا درعتتبث ار شنوملا هدعسانلاتذح اهايرلاعذ |
 . لهل إوتس اناحرب القز مال ءاثم أب نوكتذألصالاذ مَررشو دمار عصر كتاعادجامسا
 ماناول ابلغ احمولو ءاوع هشيترمزحاشل ازؤشنوملا مشذحو كتبت زيلركذلاع

 الف ةعوكذت نعباجا موعنرال ظالم اؤ دولا و انك شعز صلى دالولال
 لاذاركن املك ماوت ثياثلا ملام اضملا زعير ك ا ذاضملان !مطعبدت

 هيشد ضل ا عرب عرصممد 2رال اوه|.عامش انا ةهاظانل اذنحز طدودعل انذجع

 مرتا»
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 اي 50 ل و د ا ع ع ا ف ع اك دع لا عورات تا هيج نعت 2
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 هلل |اورفعولطا ااذكو اهرب م ابالاةودسملا نكن نسبدقؤال او ايفا
 قتال اذ قون رادع دا الاطشتةااجر لإ

 . ةكملانأكاَذ امثاذ م 1 اسما ءانكف عدوكم 3

 ظنا اقفل كس أح 01 رويس نعسان ول

 نادورمل ضو جلب حخت نلزم م مزلي تاور م ادي أجرب تدلىعإف ا 2

 يق لأطاو أين يأت د ون قرط ليج 2 تهدى زل نأ عم ال اوهأملا تا ذجن وكت

 تن تن الاخت سوعذزحو م رازصاخلب كلدسأت

 اة له 2 هازل تفذحوالؤ الاد ال نالاسنج ىعرك رش النور
 ايلات ين هوب عي ذاهب ةاعزدورحاوظتلاهنععاذ

 م انلارصنن وراوحردييعرببةتس ودرع ا دن
 فر نلكسلا ةدصو رول طرت را ناسا درعحررسو] متنا رعيلطب
 110 د ارك اركولل نأعبص 1و 5 انبشس ملوث

 1010 للعم ايما ا ا 1

 لرصانجو حارا انك نيام تدان
 اهركذو تبملا م 4 فارلاوم الا د ا
 : 0-5 عال قوي أب ٠ أوتت نازل 5 نع عباح
 فد رتل -رلازع قييجولا زيوحزمو ونا[ عيركد 70 غ
 تلد وظدودعملا ربكوثل |: م ةدعاتل انقياطميجو [هرفعرمدورعم ا ناكأ ذا و

 م 2 "ا هز دلما 3 فلآ تل جوال ورك دملا مشين الو

 الثوب ايذذ | طعوس ع ثمل اعشنوملا [دتوتنوع اك وكلا هيايزنالا مايديلا
 يا[ يينأك كرت ىونمل اذاسالاتن" نهري لا

 املدرملا مبادصالوكفم: يل ناك ذاك نزح اهيا وعل نا ودون ازع
 ا اوركزملا م إك عمات ذحو ءانل لذ احلا هرعت اهس اق 2 مرق اذا ظ

 داماس [نأصملاو ايدو 0 وسامح ذحن ىلع قزح هزي ا(يأذ نفحات 5

 هولا [نشورر يزل دعاس ايول و ىرل ام ميرال ايباذل عال دان ظ

 كالازكال لول اعد داوي دسم ادهن[ هونك ؟نمن أ طلاب عديغلا



 ملا: منو وكب] رم اويملارعور زل أ نيونصملا هدابع «طكترااترسلوددسلا باب ةرابلادلا بام بملاوع 2مهثيح نوهدأع ال ون ١ انه مامزا الونلالو نو جوطورمل ا صورفل ريدا قلم م زول !نال تس لود نأ
 ١ لك ورثلو مملاالو ى اشتر نايحرباال لسلق كلامنا ركزي ”دل اعلا انج
 دل |سطزانلا وك هزيعو هلا هركذ ىرل اهم اريع هر ألق فسم حرت تسمح زم
 - انور ىلا عردروائللاواسال ليو ةلسسم اسس يرلامودةسلاركذ اذ الحي
 ,لوت وصلا رف ١ طسبمو وانعم امال رظنل لاحال اك تعا ىوي امدرتل ام 0 تيم ةنسمادنبلل انولح مم ان ارابسعا نوال ئتالو ناركذم امو اف ماسلا و مطسال ا ١ «ابعانأم ”:كلدو تدابطص اًمشولن) قفضركواثنومزاو ه ورع شااركذم هدوم ناك أف دا اوت ديو زداطل عدلا ةرعوكذمل اديس سس رشف لع ةدابذ اممرالف
 ١ رلويؤ ماقاالونصلا طلع انهردو كلان فول ناث ىنن الاب دكة وس زرجبال صال فانا ىاو اولا هزه ملوح (باس ريان ارلا مالا ىو ماوعا ةّسسدجدت امداعل نيم تلا ١ تيل ثا حز قرمادعم# بانه /وم شعلان اخال انحياز هأنعب

 نان اكن كنإ سل اربك طز شاث ناحئمامراح ب ابدا | .(ياحربئموشل ننسرول و 4١
 "ضلال ينربلال واعاده مل اري فافتساعو مل ىبنعسولاو يملا ال املا رام . يملا يلو نزلا ل اقلطم عجل زم اشلاو ةرييعمل لح لميرسي املا نول ظن هز حملا 00 امون وصولا( وهو تسول ار رك رل اع ايد وهو شب نا امم نال ءاط ضي أح رعد ا يندب ميعتجد دازذالا يفوهد محا ركل( ضوعورشملا مهنا انكر ارتحارنا 0 سروامارت هاو منكي لاذ ناجم داكظ شمل الا ناتمجح زكا ناتلعرنو ناكول ام كارب جرم و نبالا عشلا ازععا#/ نانلعر مسالا نيك مارقم مباكترإم ا دحاح أد هرج كمون ش دواوين يعقل سنن نال هرتز عو نايحيال اذالخبر“ كو كلو احلا حل ذارفناهند نكمزمط دان لتتم وكب تل عام بباب نوما ةبفدلاك املج انؤملإووظوزف اهل كري الاو ةلمتيي كر لهاا ذا | | .ةالاعاع ويسر رعرهاطئزلاو نيزك نيبوادا”نيمال ني ترطب ل دبح مام ابدالاذأتسا ١ ١ كتل الملا رعدهتد رعت ان فصوتو ف ضنلزمازعاو جادو طل طلشلل لا ام اومن موتر احارىزح اوف معن اهزيول نكدنل نإ داملاوناثدانل اق اهدا نيننالا] ْ كلررزشلاو انتديكمل يندب انواع م لطلو د|يلبلا لالا اجاودانلا أهذا
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 تاليا نطل بعرلاطمملانمقئشيصملاز ا ئزموكل اوت طعام اوروضملازم قنشم
 . -ف هدر حي]خرب لذ لوف نامزلاةشرحلارلوار عز الكر | ار ئعل او ملولرد رط اسما ةزمل امال ١ ظ

 ككاو اعود لخ رض علل نبطي وحد دعوا ذل اصإل وب طب املوخد مدعزه
 فاح لناس ملا خاف ةريانلانلالاشاملاو قد تعز شور ويل ادذع لود تاكل مدصساك
 دعب اوك مال انباع ب شعئداح او ةدمل هزه عرس ضد قرع كاوا طر اك

 .لعأ مدا حان موأ يللا قزوز اليك اراك ناش هما زشوركلا ٠

 ىف لاايكردا اماولقنادس الخرب كهل انءاهقنربف توونتو كا ىلخبري مل اكزنإل يزيل
 رجوع انا موم يمل اق ولخرمرحا ورك نالز اج وع انكعو العلا عم شين ال يكل

 عيا تزال ناملاراشارناندددجاسك /وع فملا خيرعو مم ارازب مج ذا ذ/انقيتا
 ثذبانلاو /وم عامك كاسل اسوا رج اذ لبو اجا ناؤح خيبكن ل ادعس نوكن اني

 رص اهيا لع زكش الا دافطم ظندلا لا حط تشانملا ذا ةيظنل لملعب ىنل اى اكونمملا 2 ٠
 ميطص ةلاوإمل نما مجران وجم امل اكزحال اوفنلل للا رمح اعاوحإ توك“ نيبال ناثلع ١

 ناكل انال# | عوتشرلو اانوهو موه ةووروو اننا روصت ع ااًءلطم/ وف طقق
 اهينلا ذالاث|ورفمرّحال كناليلدب ٍييملاداحإلا يصر عار احنا شلا ةفدمج
 .جنرشلا هلل ءارل اواذل او ؛ممل ال ازل اوزلمىمانيعل فلفت موصل و اوال امئولثو |نأفرح
 انكريتتو اياشو ما صاو ما[ وناهكايم عسل او! ىدح نع و عننالاوا
 ىريعلا نوكسس ماشكؤمم لش ماك زيوعلاكر تعم ليف ةدوجو مم ايي ةنلال نأ

 رلاكموللاوشنتو ةرحومل اءابل ارنلعمل/نيعل 30 1
 .. الا وهاولاو ةدحرملا يد اكاريك ونشمر علئ شىاملابعيلع وال اني ثئل صو
 ل ناوملزحال ال .لانع الحال ركل نمد اعد اردت تري دتررصعشل لونك ممم واسر خاو نق نكمل ١ |:مراعدا اكرارت كارتر ر صمت ا كم مهو اسما:
 كرر هلال ذب انوا ضاق ل ةاعاو عسكر يمل. لف أهم نول اضن اوتو ق اون املصا
 طب امننالا امهىونعب شلل ن انمراعثاثل او ىف افل او نرمضم ٌةيهاركو هيعياوطك

 ىكرابوهرافلظلاةبدكراب دور انطكنلال [نو وسسمأ ا اوسدوجولاو ئلال رقيسيالان

 ىرافوز لعب اتم اوهوملاوح و ئرمانلاوهدئداركيولالاًوعنيكف ضرع انيتلبق
 دكر شنوا اصمورج ا كا ظفاو ال وسكمنلالاويامو مازنت عباصمرلزنع هونعد نأ اذ نضر سرايا وسركزىوق وهو زلنا: دوجو مام نابل نانو
 دزتحاضراعلال موهو كلاغملارشلاربكتز عح/ازه و امو كلاب ىداهم و بياود امله اعدارهو
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 - ووو و فحم تيري م ل
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 تول زم كري ظن ملدج ول كاكفنإ|/دقولو ل ا عتس | اهيعكؤنبال امان اب ثنوم اني | - تروانابلاغ اههدالا روم يجوع الهزال تي ادلانالاهران الخجل بالا زرصولا  ارتجال مني الح حاضيال و لعد الوقت بغتساو ل علاو ثيناتلل عنا ةيلازم واولافارر لو متم ا ث (تسيرامنلل مود لأم تعرعرت وم داعل اع

 منمدئذلاى |مصورسإىا مضوأو موف ماملاو زامل نود اريل واش صن اناا
 8 : ١

 هوو مجرور ظضرل دج لافندر والادتس(يحشلفنالا مدمر رح ة زرع

 هيو جة وو مس عاوع ع
 ؟ جس ميسي ا 6-6

 ١ غطا ١

 يضل ارو مك هدو موس عساس



سع انزل صوا دو صاهومب :لرجلاو 'اصوم زفر مهو ارفوصوم ةرك(ز
 عيم يسر ممرا

 ةرخا و لك طق لطب جال اكمل اذكزب نصت نملك اكسال انلدمالطا
 . دفع او م

ر عوموجاف عمدا وشم دموع عبدا لمشيمال مال وصف مضل اب
 بم ال ننعم ش

 لامسألاوا ةدِطيرزمدب لفل اهتسالارلتضورع ااو ضدل بسيف ةفصوالودرعز |
 ةزملاج اهل نال اتا ىزلمل امنه تعجعزل |تيملا ذو | مفر ادا لهو مد

 زل ايمن نال للا: طور لمجامنادئاج اة لع توكتن املي .
لاوتايعل |ءاك انعقملا عقموت ايدنإ ازال ادع ونالت [نملاو

 هلو غ

 ولا عل ايبسز جوكر وصقي اذوب زمنه نرمتم امنع زمجت "ف اتيلاوا
 ايس: لاس وأهل وأب دس لج يا ايبرتل !ال اومن

 ذه سانيزعامل مون 10م ا
 ةعجرلا الل اذاىملل مجري اود يتدونعلا نئلعلا نث اعصوطخر (ةءادندال

 فلا 0 ارموصخر أع اك اًرتسالاكا زلوم او ةريثك

 :لع ابا وق دان اره اطل ازال ن المجال - لمل او ردصلا نامالكميإو ريم

 رقلا نيم نص خلبكزلا عم املا نيعشتو ءاو* تيتو صنم
 فاي ةرقدل متل اذلانيزمابل بكمل منصفا ماد ءيلاكاثلاو

 فمنل زن ظونحي العال اذ هل منال ختان لرمي ثيانل (عمن فرملا من
 كنفنالِ عر أتمنمو ثرحيلوو اناث نو كلما الد اكمال ادبقب

 ةرجا ربت تمنع مهدامإ مان امد رشم بيهن متولي غل مهو انع
 وكت ثواثلا هرهو لعل اًسطرتشما اء انك و ترصل منا بس رامت حاف

 رينب (ىخم لاه يصلازءخام اوه ذا اوت ريش اى تبا ةزمزوإ

 قر مدح اصارعال ديكر امو رد يوظف جسكريوب ةخا م دلذي ملوح مير
 ”دنطاحل نزح اسمو عابص]كىا اسم عاسم ان اينالف هلي امزل اذورطت او

 هلال ن(بانرتماعابصئ ازا اسم عابصتلةةتننماواخديزذقل ادعت ناؤرلا

 اولاما خمر ل اد واول كرما ارزضتىزل انطاما اعد | ةمافرمذشلا عرش

 خو نساك لحال ادن طل وزوج ئيزيإل انى | اغادم اهشيح
 . تاوزورح ارتب 6 الميدان اعرلا هنه نووشع دن هرم ترا
 قازيجزحو اسم عابصو مود موي هّتيّمل ىعم نا انظظاه نر زد اذاذ نوكيال ناد

” 
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 ١ ةلراةرسر را واقي ل ىزذل انه راقو ىربربا د :مواسمو اح اصر سال نال "او ع اضل اوانتز اب نابيكّرل ازرع مدارملاو اسم اص انين اي مدلكلا سلوا ةرحو م أضن اق انين اب ردا دلمل اناوهد قزلا عم امال هبيكرملا ترعب وق يال نورجوب م زوم نصوح عشا ةرندؤ ئريزك ملأ امدراسب أنتم ”(ءابم املا ريزم طسووتناعأ نيالا الصف الربع امون امويؤعل نوكيد 2 لاخلا ةري |ذ اذارعاسلكم | نأ ضّرعاس رن ظننا كلوت اكىملاانه 2و لاو نيحكؤ اسمو < اهصكد عون لكون اج واسم احابصو امج امو
 ٠ زو انموامىاتيل انجب لمازروذشلا شو ممل الاهسيب تددكراحوهوع 7 لايلاو مود نافطلابكتوتط اعلا ثذحو ذماثل نيبو ل ال ا نييربل انيلصا ام ا فاير وورح نيدو ايونجب (لصاو يب نيب ةزمو لمس ميو م ةشاكل ابكر اف ورظل | ذر ةرباذ الا كريو كن اه عق دريل نادرتإلا اكل !للعترذ اكج
 ١ معمر ناو مهمل | عمن مىرأح لوقف مراحل ل ماعد نامسال يكرر مالا او هدراخ ا
 ١9 نيضا اذا وهذا تحب بر مو _وب ذيعلا موزل باكل ال داق سلا لوقد زكر اب توجو وصنعت امئمرل ارت ىددعل | اماو يق عازث هلى ددحل اكرع ام (د جو نيف انبل ريوربل اةر اش انه قبس ةباثكد الدسم فل ا لجن اهرجب امودارعال ابكر ااماادحاواوس| أعور يصد توصل انهن ا ذم اتخال انبل مات اال ملالاو ءامسملا فنيين اإل |لكتسوهو نابحو الاف فرب 0 انوي كربلا عزم اد | نس دنع ند نوال د اهيبكاسل ا ءاةنلااما امذ كن ماو توم مسا ندل أنبل اما كن هم موب ونش ااماوش و 0

 0 "راو عملا مداكو ابرعا رع كوريين ا ذابكر ةيزم امو للامن .ال ون اعهددد ١ ويناوساضائانا يتعب وام منسف مذاق ان ترسل ةروك م ان ايران اشنلا معاة ره اظود اذه رد اصالاب :علاجعمررصلا| رع اهرنئمردصلا أن عزل ابزعا روج شع تنجو خد ةدعلاوقتسا 3
 رمز لاو ينك مذا عدل مز ااملوالا نإ اجب الشاة ينانل !انزلزنم 0 ات دحزن ني لك كداب حزم ايكوم انيدرخح د ب انك ال دأر ماع لعب أك ب ترعم
 :اهن | جزعرموب مونهلأن اليلدب عاود ا رثكادابتعاب



 اكدر اغاب ( لعيني بت دصنم اوك كبل اقيوادنم ةروكذل اناكرل
 رباح: نافّيفل ااعانو اًاميِساث فاجز مل او زحل دايم ااذااهل ايري ذْسو

 داو لذ ضروكرلاوجل ساو ايجزموسام مدرلمز ارو هريعويضوتل او اكرم
 ىاضاللكرل زمن وكي (نلإإ !سزح] وانمض | ذ ازد | ىبلل ابجرسزدوكو كلذ هيضرنححي منا 1

 تان اون لحل اداجملالاذاضملا عزت اذاضالا نال ةمقؤانالاو كود
 - لاف اينو ةييزع ةسق عازل الدل هاما اههيمشلانال يف سلوم هداشيامللا

 فيملا نمو نبال كل ذوأري عت تيرعمداكح ا حائارذ نكد نلالدل كلن ت وفن ن اك
 , قاس مامازالاجو كلا ريدر زوتوسوكن اثلعرضىنل | دوسصتم اا هلذ الرق لعل ؛
 ى“ جفرا ةباتالاى اص مب حر صام وهو كك ىداشالال ملا نوكوربرؤلل اعم ندا و لشن ا هوب

 يد الار /ود كيلا ماكحازمذرملا نمنالرهاظج دزه عوؤس:لاةلبج اهانءكهذوطسوثلا
 ثللزفاضاو] والد اعاو نسنزح ا انؤمانن مل ا اميمذ ال ||باممو مدقت امرنعيكملاةىارش

 الو رف لفل امال ترزق [/ل دال خان اك ذ اوزمرع مارك مسنجر ملا عيسومتقي اس نإ او ناد ا

 نكسؤمل و رعيزقودذإل ىازب اح ناكامزقنلا دانيل ركرمل و مزاد الم | بشت كفل ان
 كن ذ ابو انون نكيملام مزمسدززوالةلاقدبكيرمكلالعالا: يكرم إن مثلا هريعو

 لبانومل اهيفننايجزوب خدر هه اجرف هنو بل ازعبد  وقدن اجيد, بيك لعدم واني
 . 2 رتهااكيلاىاىونعملا تين اذلا ْمَكط سنك مزن نأ[ زب وبيلا ايما نكاو هكا

 ف الزاب يل اريطتر اما زيل رجم اوا ملوك مده أك افنلا محار افلطمخُم اثل امالاو طفل

 رملوم تازمثلا نموت ةرزمملامتمالعروبظم تالا هول طولا نوكسلا لاش
 كاين اك: عل ازول لو يشل اذ رطو اقح اعل ئوع دز مؤجل ذل: زل ليزا
 ظ اعاهورمملا هسرونم انها. القول ايقرص عمال نجعل انناكن او منلا عك لعلاو ثان

 اى فتاوي ريو اهزيالاةطنالاكل ويرلال ا شق ىداللا هرش اررقتولو ملكوت ْ يخترع

 < اوجزيشنكي وجو رهو م طونلم اك نوكتدمنو هزه ان اف رس ايول ادرط اعرض زح ناكأم ايذدل اه
 فد علان ومو نيعرابرمم اذ , ام. ابذل امعلكهاع مزرتحازل اش تينت شو ئقدرس |

 ناين دال لق روقاك ةدايزما عك ذال ط سول ام خب انهاونذكل ملت ناش م,ظوؤلملاك هزم
 ثيل نوت اوج اخد اركرنم زعم او فلل |نوك رج شين اذا اومحانهاوشسم [ركزم رسم
 كركر موه ءاثلا مافحما يجو هاذ ثول العرب إن ارك اوهددزداثلا ماس ذي افلارومإل انو!

 ىف اكراذزس منال انافطسول ازيلرحذ التبر دعو روش !ؤ اهدرءؤم منزل ايلدب طسول |



 لل طا ارح الع فب شيوم انهو كان زابق رشي ى باعد ل اةناكمل ارو ازةعنبلان ٠" ليتل اعازمتيف و لميتلاف داق دا لعاو دوك يدل ارراص يكفل سيلا مالا ةداءاو ولان . وااو اه دركركوداوعم ةداداؤ ريحالا دلال ةيمللب . ىو بيت زمل اله طع ئدمتبوا ا نر امساذع اةرحو فلو الرق: نينمراا ءاسا يا اناكما وتد تيا 0 ريزو ل عكرإلا تداراذؤيارلا ءاس اذ ؛ايحواابا روع وجل اباونشكت مال دوعن دك 4
 ., ةلوزمإ دا متو احا فن زز معاذ تعز هنو مل زعز ا هناي فجل ذا هلو كرمال ران

 ٠ هداج واهتمام افرماحلا دادؤ برعلا) امتسأب طوق ل ذارع اماماو ايترح أ ةبند تتنكر ةدجأت 11 ل 8 1و ل . 0 / . 2 ١
 يكاد إ عونا بئس نالت مل ناسف نيل مال وإلا نودهتلا فلو العوم مالوافلا لو تيفو اد ودواةزعترصدم ذاعوجبو تهذمرهاضذعل“ة انو أب ازسحلا رطازسو هن نانار حارب الن ايس لع دالمع وما هالو ع اداسلز العوكنا طيش .. ملا كايرو نواره ممل زقنزأب /وث ىدببن اهلا لب جاو شمري دعتبلاو سجد دويأ زاجل تعاني يعنب ل اولش صنت اك/رقد مزال نهرش لونك رتدإاوتنةدمادابلا ءاونالاو كملف نيف مالا مح اريبووسيملا نادر ذل [ثسننإ شل ذ عرفا نسل هانريع !نموةرؤعرمش

 هن ناو ز ميسي الا لا ذخازعبملا ران ناب كدا معارباك ذقمتح اذ ل رمق تقم ينال ا -يلعلا لولو محد اهلا كل رهلازو نلعنوكتن ا زلا طش اذا اىراونك
 ءانداو يلا نسل ازين شك رن ايلا ةجاحال ىمير نط أعلا نورد أب طاش ناالذاةئاثلا عطل اضواو ةوايزل ع.اخصو شوشص شنو ضل رشلا مواز وكم عند اوقنلا و دلثلا ور رت رس ننام لضم وترجخان سنا زعبدو قر داما نوما رداد ورجل ناخب شفني ومما مياس زمزفنام تدلع سالوني عل يحي ال اذ الداكن أكف بعل ريف تبناه شا مد وجا خلا ةأ و رمدحأ ومو ريجج تح مسألاذئل طناك اف ول انكلتن اق
 كلذ :. اذا معايير ولا مما درا طسون انركرحر ملا ةراش )يزل مسلقوف ةأنشملا
 قسمنا مالك بايد اشولثرعلا نوكدرجج دال مالعال ل رج او ذهالع (اهم موفترعم يال
 كانا اي زشأت العرزفد ااذ | :رجل اذ انبلس اماكن ثنومونج أ ملح اناكأذ ارتش نا
 ةءاارياللز يتم نعرض شنت اذار انبع لاين الكرك حعرشوت ال بكت منلا عحتطسولا نكأ تلا
 . قاكف نوولراذ نافردنمجونمل اد اهلية ىاز هنحاوأ جو غار عدن ؤرلداف ابوك نااسوريرملا نأسللاؤ اوسالاةرزب إو دووم نزولا ص لشن اج] بمس اوع ماو ةناحملا

 ا



 ناجي 0 )

 ' 00 9 ”لقيسرعشلاو قرم رتالالا فورحو ىئابسوا

 هل اًلزكر عاب الو تصاخ تممملا فورا نءاه وانب ةييس [ خذلك بعل ا مواكؤ
 ةهاشز ماحلا5 اًدوهو مل ع انش اشو قيل ذكر كوع ةهحاو كلا

 لاناننرؤوعتن ]بمس ارل رم بعل ان !وياو ايي كاث موكل 0
 يأ مراحلا 0 |م/لاج وليم اربقاوت ا

 تروزخ[ئتؤهلا بلا اوددر اذا مل ؛انايلظ طول سل الل لسق ملك ئا
 "ير ملا هاو مجرج راسن ودوهينوداع ميج إبق هدأ م

 انوكممئازل ع زوما ايوا و مجرم بيرل اذخ اوهوليممسول وم

 منسالا ملا متعونمء يخبل امحانا عاش أمنا ماعيزمو (لطسو نكس ا
 ًانيريزعنيونت دل هرم عبوس راسل ىد نيبال ررعرضد بررعاطي اب أش اودجب لو
 راق با ضيللا# لن لا ريزلارع سازعان هنيونتعلرتوفرممو :عزبازع

 مب جو أع ايا وا :لما
 اعدل يعاب ياما عر ايزل دجال |وورع العا ةماعما

 عر وكلا عرفو عت اروشتلا برين فوات ايهتدأر زب رضانبا لفت
 يون للضيف جالك عزا ثلا دجوترنا دن انورع دحون يبطل ةاملا

 در ل وأى مق اول اذ نوكن ن |ىكميالو ثدناذلل هي 1/1 سدا الابل الان ازع
 ميا ماا رنا. ب ظن لو الوادم اغا ا

 هورس ملا نإنوالا ري رنا وتين اقر مل انهزم مزط دال ان نال نعت
 9 انور ناد ابرع دواوين را ةءأج ونبذ ارقص

 ا عروب رلافنمامإلا طيبي العاور رش ثكشلذ ١
 "ريم اكورد | جمرامربجتل زغصتب نال اه ملال ول نع يون م !ًةاثلا

 و رم لوفأو ةونبلاب عصرا كلا ركع د ظ
 ل فص عشا ئصوأ بارا تاك 3 الضم كلا عمدليةرزثلاو
 قرر خسر طومان ًاتلاداساو
 اما لامار نيزيخ هول قا نعت لووك لكلا هنهأولاو

 0 اج كو هاو ادزعلانعرلذن اهز اجيال لبالد ةررهاتل دبع



 مف محب اأن ورك امو يظفل ىزعال اد ينعم |هارحا
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 سورعل او انبل | هرل او هركذ كسك ذ ا/ناو «ن الاب وسل وبل اوه مصارع ب نكلا
 ' قودو انا نالربدلل جوا يزكت طوكل اناا ذا طدالال بمو ثلذ حت
 . رانا تارفسوشلاهزيللاة«رزمدري ن ةوضال ماتم درع اريزف ماكر ؤكربل ضنا ةسنلا ن[لارىريملاد روهر ترابعو ىفاثلإ اكل نمراخالا تركت معأ اىملامحؤ © ائلار
 ٠ سالما زل اكول ادام بشل ان_هزملاوايتف ذااكولاب ةداش ن الفذ انالن ليكون
 الدال ' ؟لاريرقنل | توك ار يجو نوكيرناو كلذ نسا ساج ا سد
 اووي نصلكنل اذه نل دف: تر مالل انو رج فل ردال صاوثبمانالوهأماو
 - تاعادة يضل اذتتلب هريدعتر ظهفلل هياكح كلذ نوه داكح اما يد عامار
 هلل جرن لا بزكذاو قرويملا] اه اصاصتخا ا عمم عر اره اظأعس  «طذبملا دوك
 ًاعوورمىراذيل ا راحأع رض انمال اقبل سيزكمل | وجيل ل رتس اهىمرل !فاييلا|
 . قم ملاب ةدوصقس نورنسم ا نصت اهامنا) اول والو جا مز مما زكام ملأ قدرها نبا|سيسلا رين انكذول وتين مرره تكا معتمر كر امم اهب
 لايلاودايابسزكتل اوبتما ةوعرو عازتلا مدعو كيرحلا ميكانيكا
 - تزهرنال ىنكاسل اءاقلال خذحربوننل ان الضو ماتم ايركْض أمل اللب أبل اليست
 كلر أنبل اوي اسلبلل ال دوعل د ارحا هاوهز د ةزلق نهر ئنحملاو أك هابلةكأ ذل

 ٠ تاز ولا زك هدلتلا خامل هزه !سالك معا ود نايل يصتبو قباسو رج !ويونن /
 ناؤرنأذ هركذامامأو !رجزممملل مضملا مال تيفصولا| عمرشونال ايا عما ما لع ملكت لحي
 توكت ارب ال نامت فرص تم امن ماعم زالتم دارمؤيل كل مالكل الهرم !

 الف ماع توتال م رص مدع ننال ضد لات عاقب الرع در ص ءاجأح لدجب ملا
 لهن انا مادحت نخل او ل انظم الثو نوت |رعزلورمعسيل دع 2 0 تيتان ثاوعاوروم مود هييبس وعيت جرأ ل دارعبت نوسكرما ننال لو دعم |
 ةىجار وعموم ادسو داحإ لمتس ا ثيحأنئلاب ْجطونل !شليلد احاؤ دارس ماداحا
 ىسملا انك ذو ايصال اهيمملابةرضرحاطو انمرسد امل بابلو رلشم|قنر تسر
 تاويل وسلا طوتس رعد هدوبىحارف هيض اطماو باعال رس عتيل ذل اسال
 للوقت برأي تصول انمورمل كا ذو ددعل باي زءايئالضراع ظاذلال اوزه ثنسول ا
 لودحل اييكرتل اذه نأ جاو مدارش وب لو تسول ازنا تيركت عددا ةوسس نورس

 - شطو اون ريظخن اتظفل ن

 و ووو وبسم جس" رك تس و 0 ديه وتحمي َن

 ت :
5 ١ 



 هل اوؤدرعل امس اال قولا نعبر ايتعا مالا وعتسال وانصدال عضوي ل.
 لمان اكىب لذ نال عؤمل وب طم ّءضصول ارث لصخ اعاد صال اوأنصو عنموبل

 يبل اؤونشملا ملف غزل ود لع زمسر راثعإ ا[ ىىل !مهضجز روحو رلوع انلهو هسالاثو نيش( 0
 رسل زصتد هزعو مرفناعت (نملا هيل عيل رش | نغم الوم انس ريش وادوكال ةزباسلا
 دصامتحا موك لماع رماشرتعإعابلا ةدايزب كبل طعبمل |( ترفص امتار دلسإْإع
 شليشك ماود روزنداوخاو اطلع الا هرج ؤرجو الزنا ماع اصمحت ابدارل لفل!
 ةنوكوا لوب ريوفلار ابنعاريعزتلو. حنان زد ستر سرعلالعمملادهرشتو ريما
 لاو لري ؤا ولعتلا ف نيعح اعل رت ةداب زنا ورم شوكل وادا اطشوكل امال نا
 منلالاع سؤ ماغل زيصقتورعنلا قيل زل اخر تعابش اب امزيال تزول توكزمدبالد
 يزد م نوكت يزال نلعلا عود ايزل ئ ولج موف ءافلا رهن له نربو الا اود
 ماوث نوبلادئن ًدلاَو دانا منم ءوث تعد ن [معو انمعوحم هرنعو الا عوتشملا
 كيلا كح ربل أطعانرمل ازم عنم مال د ايزل نؤمل نع لربإ | ذاو لص ع تؤيل ازال رص
 ل رماح نم) دب اول 3م اترهع لعرض ٍغصد نوايصاراص | يسب البصاو كمل ذ درزم
 ت انبالاوز هز طنزحلا اوت انولريزهتلدباانحرلصا يس نانحو كيرا ذ هطرص نو
 مونر اظينعو لا رح الف اذلالا هروهريرستت عدا لاريجحال او كأني ا/لرعجالا اصام
 نطبلإ ماه ووش ليوطز ابوس جد در انازتس مول وداوسو ةروركر يت رانخ»
 ابوي قليوب حريص نالعلجر هر يظل ارث اذ ناجوصويعبو من معال ن أبكت( د
 مى اريل |رمنامزند هرد رحيربيعى ا داوعل |ناتوعو مس ناصملجرو قداس شد

 ةرل الارعسكن أيل الاو كبس اىايب ال لمعت منك عمل أدحاو نرصد مدن نعال
 نوع فو مالهم ان ارريمجتنا كل رعد اق يولد ”ىث نطبل ارماضملاز اعمار
 ءانلاميضملا نول ةعامار سرع ءانللل ومص انلاج ايل ااهيالاغلا ةبوسعملان وأعد
 تاعيللر انما هاف خدت افمصلاو معسرلاول |روسكملا نواز مدرج رسمل أذل اب ةثنوت
 روسملا نالادم امو طعومه أمرت |وةمزتسل ا! عمسربإل مظنلب نابرع] دبى اي

 وعلان واف وهو ,اتل !لوبكرل ور شل ان امرابعالارع مرا نارريعاماداتملا '
 وسبا لانس املرماإ الع م ولكل هرذو اوت لماتيلف آد الاوحد ها ملوفقمصملا مدل ءافلأ

 سدا مالل اداعإ ودعم موف نيييز [جلاو نيم ازهئا ميج اربع موم كلذب
 لاشنا ملوث ليعمل من لمويحشلا .٠ !. لانا هرمس ركزي ن ايجزصال انا ايزحممب ١



 5 هم

 ملدا ارثاتم مادام هرياعزعرتملا رات عة أيعلامتنال |ذ/ىشعنلاز ثدحي
 ظ مال ”رهوعشما !يعرسنل أري ان نع رابعانه وبوست مادام ميسم او مطَعْس مادام
 زوكاو اريل وم هرباظنتلقو اهرياظنت رع رو مود ةرئ اتم تعاد ايروكذلا
 از ايون لع عقيصلا نوكش ديم اوهام أنوه ود 000
 ازاحينكاؤ نلوم او م (عتس الل اهتصورص ا ةغيصل اهزهرس اب ند تيكو ملا

 واروح ور ا اةدربعش رمت امارشسك عايؤتسال اس اىلك ن ار زجذل ا ةلافاند
 ١ ميكوشقون هكا ذد سل انبرَت ورحارل وح رحيما م ةجاون ارم زنى نم زان اسدزاومل

 ا هزع]ءأج وصمم ميشملا معي [ييسوررد | مزتانل ؟ وصوع]يفلل ا نره 1 مدأن [ييسرت يت ةلاضا امون تاس زل رق يول اع طب الاخ

 ١ تحرك معي اذمهرعرص يذلا دو مزرسك ها يبس نإ كل صاع رتل او |.متس ارم
 مه نعش وحل نبل نار ابحال !انهل صاًاسدأف هرمددسو و رثبع يعدم غمس |

 قولي ام ىيدبص عانت اهئعروانق | "وه زير اريطملا طرحاج_تل او لمتسا
 | لوم ةنيلاللا سن تلا ريوسمجد عنب أ. لق روكز موه د فرش نوسجوحجب) مش هواة ال ارك
 " ,[ةنالالاغصو_يتلاب ناجل لم تيتو دب زم ترجع خا ماو هاذ الامس
  ةيملا نان لع [نوتم اكاو ةيضت كلتا يع رلوقو اول اك بجتنل | يدم لي ضمتل
 ١ قيال مق وعربخ انو _ىنل ل عرالإلد مفاعل اسد ةادتبمبجصبجت
 ١ ثايب انألعالا عنوتتمم عفر وكلش د فانا جي قرار تل الذود لاعوا
 07 مه ووالا ءاوث قلطملالوعفملاب انف فاشتر الاف انل لاعال بع ع ونرم
 "قي زوجي امارب انكلال د5 مدقت مردق (تللا ل اف مضوتلاو ازكرلكتملا ءاب

 هنيرالدتسالا الذب امالاوهعزلا مدردألانن اوشن ا) اهتسالا ب
 ١ وهزم ريو رلاتييررم (ضاام اياماو رد ميلعمل انوبثرع فوه |
 7 ىلودشلاىوتوعمندش و مح ولم وشل العام لما مف رسلاو لازرلنكب ايلو

 7 مبزجو لاسملا تل اراشاو نس قلمتت نكي اريل روه ملوقو هانرق علطد ىوق اذا
 سندا طرتسو هردصرعأ ل اذالل مع ال عازمح !نا زعل ود تحل ا رهن !لزسل ارئدفت
 ”كرغريلاو يرد بسالامتقتدلذ ذ أش ريفصتلا ! انْ !بوحلارب رقنو امس | ثوكن |

 ٠ زلملا ماهإلا مرت اهدحا اهجورسرفسل ا ذذل اك مزاسمض أي درو مافع قم ا
 ا

 ف تس 5

 د
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 م
 ابا اماما م هداكلرم حرس امد انخمل اور يحل افذح مارتلا (ءالارحاورفصلاوا

 مومن رعو ماو هرارسم رون دوري اضالج عارتلب قا ادمايالاىدقت 0

 فو عوه و نينوكلا لعل سهم | عرشس ل وملا انه ل ةنو موسسبرمد ناو أرئل ا وه رميم(يفستن | ام
 توه مالو را يق اوسال )ال اريليال يذلا سوتسم اه اسؤغتسإلا ناخ ل تما ةينسابمإ
 0 ام ىتلا اصروبأم ممعيسل | نعم ادالربه وأ عه ورمال ا ظنل مش وسل ألوف

 ىجبم نارهاظلاب انهزعوال ط تدل بنف وع ىحرأب لع كع تكفا نواف
 نعوتحا | (نفيشزتنررمالا ةروصاع يأ يمول غ م منهو اع ةردقم قف لع
 ناكن ازحال اذ ذح اعز صال ايمي نا نأ وكل !!عابزبمر نا غيني ما اشم
 لع لالا مامإل الوتكأ ّيلصد ثازعافلا ناكاذ ال١ عوق نال وصل ظن شل تعم
 فشلا ب5 وأمرزملا ثوكتذا تسيل لجاو اومووت نيؤسملاربما ل اتورنعرسائهرعبلأ طف نبا
 تدب اااركذ نمت واتم ! ذ الع نوه ل أ يح ددضمل ان اعلا نوكل (ّيذحوصرلا
 لبيشلا ةرشبؤ لان كلأه بان العار اىمس اهي ذحيزوجيإل ةي ايل اذ د يشلملاذليلب
 بهزد لعو مكر | مال ] ئادمب ناريع يح أصملا ءابلاث حري ارعاش ىطنم اولد

 رعأشل الوهلة عالد بط اذ ريع ل هذ از عاد ن امهز مز الدايصتلزل«لغلا
 ديار طع اء د ريد لمحات الار ازمل حتر سر اددجد | ليل موّمل !ل اج ر تّيرط ول
 من الإ هو :رط]زغمو ةماقالا اعف سنفن موي منال تب وبكر ارح نع ل كرر | دردنا

 نوكتن | حال [نوكمن| كل ذلمرجارزحال الون قا دال دار ازم (مئرطنر ام
 لاقينوكل اها وكن أبد يدح دن رشم حج اومه جت نمابد اعمال هيلج ا ٠

 تك ذميتل متاىبردد ا: روكن |)معراتسحو ا ربا دح عج ى ا مروج او هر ابح
 ,لوم ىجولا ناضالىبرتكل عاقل اذع عفرلا يصوت متسول مار طضااعانلا
 هب وفستريعايداخ تزد ا؟ دو ريع ةرربع مهعل تيب ع ل يكراويك
 كيج دل! كراون ؤنهاشلاد باهل اوهوو مل !نمايداغو تنويحرسارهو
 ب رللورملا رفح راب دم ةفيفجرمادوكو انهىلغم روع كر عام قابل اهل
 يهب دان يجن ١ ءاشم  ءكبصلاب ىعملا نال لوال اطعدرب ظهذ ارهاظنار
 لعام دحاو لس لاععازم و الرمال اف كا ذ نيوجيال كاي ئسحاوعبطاذلا
 يتلا نوكنال اكل عدم نكمل يعتملاب اما من ىطأنملا ناكول نابووحاو يسلاوئممو

 لاقياعباحي اسال اكركعرجا لع ,ءاوت م مدىاسإب نس | كرم افلاهنملجلإ
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 ليزوتسل المداو متل لشن اوان نم ةرمداع سرح اامأش قت داضالاو ركذنلل ذم ةمصلاو امج وة يشتو انني اًرؤد اطيندا (نابط احل زملان اكاذا
 ومو مشا وهو الكب هريزجا امو انكم نق !ام م ربك ط وسلا دكت دحو امرعزم
 مولا نهم زخيلاىدون رثالف زئدرارلوص اماما صقل اومملا لع ذلالدلا توفدرتم ازيلانالابزموا ادرج ااقلطم ملوث هريعو .رضوتلاز طوس وه امال ذ
 7 ارلا ةدابرلا ف حملا ىدول ملأ ردزملا اهاوزلال رلأءرا اخاو ءامح الو
 هلا ةوا نا اذذحت !ةرمرم ريم ىف الن نسال و موت دوسمل امل الع
 تن اكن إزيوع ضد اًلطم منثيرشو اقللطمم نم ءانبل زول صن فدلخ ذم اواو
 ديللابؤمل ىرنلي هلثل عن نيئوسب الف موه ليلا لظ امو طنل اريزل مرره
 نكيلناو ماود ىلا دحام رهسلا تيل زود (يفرسل ذات ابن تل | :ةسم زال
 ياهل ارجبأه وهو مز الملاريخل ] والا) اثملاو ال مايل امز ولعن اك اوس و |ىقثلا أه زالم
 عفط اوم عراعنوكو قسوشسر تشو فل شمل اوقف[ م اموهو مز اللا قاثل اد
 لعتسامل مند | نحو ميبعيرتز أيعو ةرهعلا عرش كنام زنا وإ اهىقنلل مالم
 لدالإو |مثخ إو عزودو اينمر أ: ريم همس | لام عم. حرومد عاع وأيسهإلا
 يلو ملوث ريعات مىوراأيرشمال و هزل ابار أشد الو درمم ماقول
 "كلشي دإ لا ال سل متل و دصتل !(نلقرذم انما: ججتام لص نادم اة رترحرثكاو - ةداوسدم !املاض شاب بجاحلا زب هويدا [نج رجلا مدع لجلاودبل ارمقنت الددبزتالولا بانل قلخلا ىرج ترج ماظل ا بويمل و تاولال نال ليت هز
 ر داتا« دوش او اوشا مل أ زصوترد موت ظفلا اميحرمإل يملا نحسن اك
 ء أم ملكت اذ ال دال "يجو رزمر ظن م ةركذ ام اره ئسلاغت | ميسو د ريش او رش انا رثم

 طولا روأو زل جمرعم امو رش او ط ورش ار أم ءانبل مسه امد أنسل ان ل صك

 (ولعع راعوهو الود هوك هرشادورولدعنمفوسكل دن اَن انلاايالئرسلذ ا

 ارهزمأزرل أ هدير َرباورعمن اكأإ ذ ازخرل الس اموماقل ادع [هملاؤ لاو مالا

 يلام اراشا # مونهال ن ازيك اهاو رود ربوريلخ دعب اد ارمس اوس اوم

 واو ووماماو لولا ئسمل ار ويقسملا اذعمأعدشلا ذو رض أمات و دس ادعم عئااول |
 - ةلاوالزإلاعومل اندر صعمل انلق نا صقانل الممل ااماو مينمونلا ودان
 لوول ناّينالامحوو لدوممدصمع فو ىزل ارو اثل انت الاو /سصرزيعمترل ى وب
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 فما واكس سيعتبىزل اعمل !ضزعو طل مؤسس تاز نكمل ايلا
 دعريز مايع مدعببرق !اموحن حصل اردمملا عر وصيت لل الا عتس اذا تحترنوو
 ىبملاؤ :ةدشلاب مضت واف الوفلل اذ ارش !ز و د كاب سل مسريشلل اد اكو
 . لاف]ع ملل وك امريمم رص لي اليل لوععل لنيل الفعل اظشل كمين ا] وقد
 6 رساور وهو افن «يرسااهوجحب حرص ارويمملا ةؤولب ان اديرسلل ارم اولثكل امذ امدعل |
 ملف ديبكا معقلطموم افنل ان ال انه سبلا ازمون مل مس اقل أب ا.شل املاق اهيسانم
 يبرر مملاالةةالولا ةداد الع هينرقتلد اذ | ازهروسّسن اال ازعانلل لبس
 رخل ماع جويا الإ بلان موب لف ترلو وسمع دو عاقل نبل السن مرعستا
 ىهمالر عا اهو ماود لما ةرل أ ةرح او انه لومزملا جبل اول عاملا ئبل !لاعذأب

 لقاتل هب اهرلومرصمن اكن او زناخ هام تو اذن الىزل ام اورجد|مصنقتمل
 راسا اكرتومجاورنوم محلاامريز تاموع ذل افيد ,لعرب لزتصوري داثاإلا
 . ىو هدا كتال دزب مالكل صخب ذعلاب قلمتع اون ثياعزيريبلاللا
 هب يثاو نرصمز العرلان قسحاا اموكن علصمل |ر>أوح شا امزيإل (عبت عضعونلا
 اكاقافنا مز صنلا وهيل الد ]وجمورجلاو فظل الخ اذااما بركتالا

 رسل وق تسول ! كرزع لاك سح اور يسملاو اكتم حام وكول او ٠
 ولد ةرحرل |الوان الأ رات اهدا فاهم
 تمطماذاريزيلاة كو مك راكذذل الو موق ءاجملاهن ل نوب اوونك ىراكي الا

 تملااخا مورلا /زو# نمانئلا وى ذاع مول اق املوتكيرتلاال وز وسملاركدتدل
 ركرحلا ل! نيذغشل اب هر اسال قضحو ممل اخوه ماهشسالا ملوح ملا
 ليدلإ ملا تلال ءاوع لإ مو ايسريمشالاو مرد توصتويؤيزم ناكسالادحب

 ثيل امهوانل اذا هرتطقتندوتحس اك لوم سيارت املعريتىيل املمحتىا

 ضب انلا ىاسوب ]وق طب بسلا بايو ريكا ايلا ازعو جيوالاو هكذاموهو ظ
 بكن يمص التوام دز اه اذاشه ال | ءانو مي نكأس ايلبح ام نال ثؤاأتلا تسل
  اهعت |سكد موت ثي اتلا |ىهأن' ناب مزار | نك ىف هلل ! ماك ف ىئايسس ريحت
 ايحزمالاوةهبع ردو اانا ىل ارى يسع داييعد اهنا
 عيكلالاو اميفحكمم أنى مس يس نإ وبس (عق جراما ل وعن 2 دازل رهو مالل اتنزح
 لصاو درطعتاهيهنإب لومل (طوشم نولتوا تالسمبت اميه ديبشنكن م أنه درك ذا



 مرينا اذ وهو هاضيزمرحاو هل أع اوظغل سر دماوإل مجم اال واو مون نار دان الاهبنككت [ىبتد ناك ة رجالا اهيلاذا لوتلا انه اع دري وكل اييلهام
 ىراّرم لعاخ رسارم وع نسل ا دذجت اكن اذ ىىل ان دزحربع لوو تالا |مونع
  [ذاحو ايكرتتحذحرم رم اهو نيع توؤحرىعاتل ناعا عاورمرلضاكَرت
 تاحأ كاد رح اولصا لع مس ال اان مز فزحو أزال ايلا ةيلعتند

 2و4 غانم ايلا رعنؤلا ايل اسلكدلنلذل (تعامل ازم دللض تززدالك دفيع

 داعيل<تقولاب دذ اهضالاتل از ام اول اف مال أف زحلا ثايرعشب رق مع لل مان نزكلل اريجتولصو نيون !قءوف نا مجشقول ا ى هراذع يزل اس ثياب مج مزمل | ٠ يموت نكيالسلت ضيالصإلا ذل او مزال انه تلقنان ىدارم الان ذلكلا
 ١ فقلاو جرالانا مولعمد نونم او زاج امريشز اج ئوتنل اوهو أيس بهذ اميل |
 7 دج انووإ مني طقسامناوهواعرزتثا >كعاوزو ىدارمالاةفزحلانونم الع
 ١ سر اوزل تونماخلةميلع دو اذاة يد وص اة ىالوموخت دس يلع ة هد عاذا
 |  مسرلل عٍلِجان نمل اهدي صل احر ع الو لعارفل انهو |ذ اذ مالح
 ١ بو] ريعبصمل او شاريل انيوشل ا دوعنضت ت ارقد هش |ظذ اهو و كلذ
 ' ورجال لوك ود سرملذ د مريع داعم املا قباشمل ا يساقلا بايشلا] اهازلا
 ١ مشاهنلال نمريرزلل او لرباذامدجتمدجد ءاونب دام اورج اون اوم يكاجلا
 كون ذل |.يباهل ا ييبشت اناا ماهنلال لدب او اق اونلاين واول تايلر اوبا

مملح ارسا :ملغلاواتلأ: ايولع ديو
 ١ لال ار ماو موقلحلا ف ىف انلاوهد 

 نايس راتحاو ملعب كان :مداعدلذن اب بيجو ْنيونسل اوهو ايهذح يسوم
 نيه نرمادوع رعد ل ومال |لف نع رترع طق ها وسح ابل عشر طعشقولا
 دارونلا وصمم اكذ /ود ءاوطبرسحال العن ذح نص قتسمو حيل عو عتب اعز
 بو وعز سمسا ةرشو نس امرا ىلع اكن ايحوب لفدو ايل 'تابث !ال ايفو سلف
 متل رون طقسااوع نمل تآمر ليبهسل ا ةرابع ضن امركذب بيعتو يال ان ثتولا
 بيشح نيمقوه اكبومصذل اف مالك ازمرخ اهئ !رانال [ وسم نكي ملاذ !تيرصمل ا
 ريهثإل اىاريأب تاب | تنوتم روع تاك تاز محارجلا مهجاق ل ات الو نونل ابوصنم

 ١  59 5ىداجوالوهوكف منمربعرال ائناإ اناروصالا دة عر حضسول أددب ْ

 | ىطظنئاوب الالات لج دأحتثرمراوح دما تابالاذاوج ةمموهووهلن .
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 . ونلازوصن ذات ون ةروصنإل هدد ن |( ل لهن ق ا ممالك <

 أهنوصننال ود يره اظل ارىعش ازيكأنإلا طضتوبو 2 نونثل ازمير
 تداوملا بوضنملا ةروص ظل ث ذ ١ ةرروص دال ى النزل وص

 ١

 هشح ين ثا ال ب صن انونم تن تيرس او يللا لوف ,هاظ وه أك
 صاظالكو نوصأهضووىانث اسال اق ىسل ذ ال فال ا ثونملا اسال ١

 ومن الى ذا موت اهوكد نلؤ دطمارهذ العد ريوطتنلاو
 .-ةدوصأ وعر ناو دز ممانه نابلس د ربرو طنلا و هفيعخ اريك لا نور

 برص ولك حل ماذخ / كلم اذكو لصال اذ | ماو نيونثل | ةرومص امال اكليل

 بجاحلاو الاد اىرايثنا تسمح لع ايزنع 2 نح اهرماردو انزع ع .زحامو ةرعاتلا هزه

 لدب ةلصّتشو | ةدايرنو |صوبنلوح امد صخت ةروصال امل ذ دعب طتللاو

 ناساماطسولاو (ناطمائن اسك دال اج او طسو ول واوه هزههجمل الرا

 عم اهاو لرح حركي رك ذ نلاسو] بق دل ععاماو هزاع ا فر مد
 طسولاكهرخل اضدال لعضو نالوال ائرنلار ليس املع جكس
 كو نك نك اد اورس ا دما اوك وملاب اهيشب دنيتماولص هدف سول ماو

 اهاوؤحىرزعاراكر ترعو ام ئاو نسحىرزع اهن ان داك كمركأ عت
 هايمل اد ,طورتس زب انل |نز متل |ام اورمملا مالكؤ اههأشو اضم قدا |

مسشاشلارغرل طن ماقملا م صغنو روما مدلك أبص لربلااماو متنا حرا اد اهتسو
 

 ساعلاوب الات نونل ا, ن ذم ةأكل وهو. اود تييصنلاب نئل اارهد زارثو

 ىف ٍنوملالخدي ال :نلو ن |لش ينال نلال ا. نذ إبن حدو كا نمش ادب زم نيرو

 رلستلاواولادج تكن لالا نازي (ىىلا هراشن!ام لععداشموا مودل ا
 ١ قفولخلاو مفرلازلاحو ال اهئذاوو وزيزلوغ ايضدراوعردواد رغب رضاغم ممن

 : دا ايس ناعم ااا وي نسيسو 5 وسلا

 العر دما طجو اولا مض ون كال رناب كن زرلع رنا للحل رع من هريعلا ىقد زءاو

 ' ةويؤلع ماونلالا عزجو |ىهنياىدملا توصزة/ن لال اهددس د اري ولص اء خاب

 كرم اولا ايف توب أه ايلا ولا ومسالا ني قرح بز ان/ ىلا
 نناواحام لاسر ورلرزع عارق» حداشلا مالكف ادع ل ةئنكاشل اراولاو

 وأب نع لقنملا ةزعل ا !اكنملالا فك ايام منا عز زب وسر اول !نعرودصع
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 ظ هاذنل تلال لذ ايم درو اءزص ارلعإل (نرومل غرك أكواد, ق داو او
 - ا | ٠ 1 5 : .

 لع نمارلارباساو وذل اوال تيمرون ايحررك لاوحال اضعب ابلضلا جرت
 بزار عض اول نم مضوسأل العا دوال ةزعلا 9 كاذ
 ةلملاذن الذ ل ون ناولو ساصلا نا داره أك او ىسراؤلاوع ةرج مباكخم |

 ا 0 ١ زيعام ممالك رسل ذا ان مدلل نال أب نيعلا نوكتو لوقا رمهاظلا | دان |  انيملانوكتو ماوث لاوهال ريع كح لج مل (اغل | سحزرصصخ ولو ظنلا اازهال ا نم نس ماعكملان أ نايبورصفزت اكول امدالأذ ةبشلابىقنل نال لل زإ ةجاح واو ظل الادمن لاو اورمالو وأن تم فيل طز ناداه شرحا راي ايواؤلا ثوكو اواو افلان 35 رازوم رمل الاظفدللا عجرم 'هقح الا لات حانلال انوكو موت ىلا اءاو ريدو هني ةردأبلاب هيك اطلع اياوركوسال انعلونلم لعإلر انل رفعجوب اول عمل نموت معركة ٠ الزل زيلع هووعنالا مود نايزملا نيب بترعل د ثلذ لع امهطنحلا لاهل ب نيولال ازي عراب يمل انتر قيمر اذلل لاه نأ هال الم همك صوعإل ؛مزل ترعمل | نحل اسناكن اذ رقمل بلس 1 زماولامزل قهر نحل اتا اود اولا نعال اسكت ءابلاملا عدجرلا

١ 

 ءاضاّدعراعوملا انه نون | صنَْسن سلا ومضدام ورمل |
 وتود رلصا نا ةىوتوح مالك وق دوجوت قائمعال 3 نيعأم أح |وئاه داردحال هأب ميروذ لص انا دكوتوم ممالك و دوجو :رعام|حاوئاشاوأو محال دأب
 ل م4 نيل رثأ هد مز ملف أفيارح شن ةرابكوف تان تمزيككوصل او ىومل اوعزشر ضال ازا نيلاوأغل ا دوكيو مسال ا قاس امون لوم الولوىتريئيرملالع عاد

 1 ا
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 ١ راو ثتسمزيو او «لمج اناؤ كخ الو امتسال لسابشل لبس طعرك ذ أم
 هرمازا ذكنال ىلا جرا رجع منالىوعرو وةوخيزش داب اماع أساس انهزم
 ولا زايد( لعدلح انلك انكم ثلالاهجكملكو . .ل رع لما تلف طشللا قرشا
 7 يتم اما يعمم ازرعوا زجل فدم,ول ١ نول اون ممعجار اهولازالءايل [بتككن |
 رك العا. نوح د نيد خرط امال تناك ناو ءبلاءىحن تتنك ائاو ىداجسال نباح أف ىل اطواوحئيحسو ملوم ايلانا يبكي اخئررعل ارا طيهذ 6 وأب نعيلقنم رولان
 0 ايلاإ ا تتوناو هاخاو كاتحو ىأتحاول اد نيحزمملا عمئل إل اسمؤلذزملاد

 ْ الااعرستت م ءابلاب وح دلعرملا باتك زكر زب زر محاولا ئحره اظل أخ
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 نازعاو ماو مالعو مالاوخئاطسو ايعوقول تلال, نبتكألاو ب ايهننشولا ْ
 انا ة برعم اع فهاخرش مقورق و موعرس موفر ئلسل اسردص عيش يمل ايسر

 ْث مرذمملان إل صاخ ام ثويلكت مله | نال درفت الفل اهم نمدرل | سر 7

 وعربالد سوشل ابوك ن زول ايم وود ىلا ف ورحلان وعرب م المينحنص
 ندمارتش الا عدرل مضوطقنل اذا اني ١ طعاونيذرح عدملاو فول و زدذح
 مفجر اتخاوالاصفال واصو انل اوزونل او ناقل اطشف نابحوب اراتخا#
 زبك الا ىلص أح نيسل انو أنهن ف زول اوهو ىقم ازال ةرحاوب كيش طن
 اندرو ثفناثل ااهطقن زعاحوؤ اتزلار اتخاو <. نب ارطتمن لع

 ربخف ورح او ا« ددجب ىريرملا مزمن دالاو تكس ااهدرميمم ءأهزعنو نيب
 فرح نعأه ورعاوم زعل ارئل باسل اوت ايبال او اهباون انهلو رطوتمل
 (اصيال اقزفل ايسزفس ممر فرحرك يدملا بسزعزم (طقنو طوتنم
 . لع مدرعل اق لبمن ملعااطتساو محلات بطلا اال طقنول ار اإل
 مل وك لصول اف طقشاأيىا عمو اكلؤب تيمسو ملوث لسمولا هرج ماوس

 (طوتسإ ل كو لوك لصوت ازرع داري ده لامه د اال صرتس اكتمل نإلا
 الد موث ءاشانكزب اهيتيمشنإلّضَو نيضوك الو انهواهرم املصتفىا

 ”الجاولا حور الركذتت رصف ماغ دال نوال اوما انني لطم ؟داشمو نوت
 راولا يخي مسولصا تويذوكلالاةوونقكومس نيرمبل اوزعرلصاو ماد لصولا ٌةره
 (ئسو يهصضند ام اسد رامج ناكل مسوولصان اكواد[ سالعوريسكتل ماو

 يقولو لعد روااءلع سل عال اساكرحل ايفا نشنا ل وع ديمي قلارابتعاو
 مال ناكل ذ الفشل الصحي أم اد فذحتم و أممال لع ذض اعتم سلع أل اس امم لاز اذ
 شرسال تىذح ةنس ءلصا موف ىربواوعرب(هلّشأم اكركم :لعفرح لكلا
 يبدل اندجن اي وخ ات أمل ضد ةرمزلاب جدرل دا نكسو زعل اذورج اهيسشت اهل

 زاجطعإل دازهاتبا عوير ل عام مف مزال العب مالا انزحكتسو 0

 /وث توني رهف رقش أيام اذ دكرح لل دو :فالاف ف كلا فوكزملد ام ايددتغ ||
 تدلع. < يداعب |أيف كوكا نا ال اره ابا ايركذ نا اهريع ماى درو ىاممس ١

 عانس امنقولا ب ايل و اف ئلس ام نالتخ ١ اذه جلا لل دب ًايعأذ تخءاو كفنرأ:

 لايضلجرل ا «رملا جاهم د محيسن اذا هرهاظ نيجئالم اود ثب انهككذ

1 



 |١ لوك وةره دقه اولا رش ووك اميلابهدأك تيك جال ٍس || نوزوبلا لاره ذاك ىا درمرن الع أش رلوت ةزس الد ما محال نام د ا ةارفو نارماوئما اه بلت صف "و ورظذل لع مجال د ثم رع ساه
 7 ندرمتلاب هن دكذ ركذ ن ةرسع و نانن اىدابلا © قركذ ضلذع :”ارد
 0 اال نر لا جرحا عمرها او رسكو ةزملو عملا جبرا 0 .نميااعل دا كو حا ماوس !نمب ارامعدو دك د درزن سومأقل اذر يما الا
 ظ مو اهلا تجرم اخد مل 1 0 او ثلشم ساعاو مملا

 8 رد !ليمرأ.قكو معملا ضو ةزمل سكب مأو قلتم سا مونونلا او ميلا ظ ممل نمو 1 ةقراكو مل امن دامو |يضند يفق مياس 9 0 ١
 ٠١ عطر يسار يلو محا ميا تل مرص ١ مورو ديلا نائم زمونم اوم هن
 سوف يجول العن عمد ىزسكارا قفا اود سم نمار مشل

 7 9 شو (ضنانرلد الك لعل د أاموه تيتسل ان ذه ءانحرشس امد ايد ٠١ سيارت ازاح تسكت اد ممل اهيل اذ نيوتن تانمن ةرصذ السم“ ٠٠١ ميلاد ةزمم اكوا موج انمجياف لوم تعدل جاب يلثك ؛
 اكاسرعراضم اذ نوكين اب هديقي / حيز آكر ما ةرعازكو رمل ## ةصالخلا
 " ضاهمعداشل اؤأث وكب ال |ةسسال يدم ال أس اى الثل ارم اكذب دبع اكاطخل
 07 ةنده# ان>كذ ضوتتسورن وم أوب ردياكلمد اخ أسادب اوهرل

 ! نس ]اك رمواو ]كه او ذخر ١ ةمرمال | ت وكم ن أع ١ ١ نايل شل الأعنال| :
 0 عش اعتسإلاةرتكل ل صالا ةزمهلااوو ل حرمال | اوقنش األ ميك لمان نم | 5500 93 7 : نا < ؛ةطيوآ .

 " كوزعاطصاو ,ملوم فمسلارلاق اي هل اعتس ارثكأ ماقرس تالا ت ذحر ١ بالنمو دحوهو كاسب لادن لا ةايحالادعاسولا
 5 ىلا !ظنركلاو دوحوللاكرنفمل اال ةريتومىلصال ارهمل اذاوإ ظن مقل امي
 ١ 4 تلا لات مجدعو نمداعلاب داربعال ال |تيجول ا جري و هنهارل ار اكل
 0 ' ولا [صاب رضع ردو ةزمف ]كل صال انإل اوشسع و ن اجولاكانهزجيلو
 5 < در اعلا اذه تال ىزك |رككزك الز اريلص | ةضد امل صامل |قل ان

 ةرهتفذح رماوت اوشم ا منهل نود مدارتعال ازا خركل اوهزرصر) ش
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 ٠١ اضيع ولن زذغ|نيوحال اوورجو اع ة هذ أك هيوسكعتن اك وسو صولا
 | عاهنس الا ةحوطعم ةزمو مان زخ الصالاو م4 ترفختس امج ةارقو رعت

 ول

 3 7 و :
00 .+ / 0 
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 ده صهر أر يفسسال | ةزمعاءئع «انختس الل صول | ةررهتس زك لصونإ ةروسكت

 تقدح هال ةزهتلخد [لادرموزصم ةزمرطنصازصالا و لحرل |طنم اري ١
 ل دبل اريهععاج د زوباركؤن لى وارصتحلا_ل ارح دال | طعماداعل ال دين لوت ْ

 قتال صول | ةرهنال ج2 ندا روججلال د معالم قداح ال ذ ضال كرقب لو
 لمت درهدل !ناندح طع رمش ئح ابنت ارا الال !ءلوقك ةررورصال | رول |
 ردو زتلاسل ناشر اردالانالسسابقلاوهدرمتل | معمم ال اوهزمل انجن ليش تو
 لاه همك مل نلعؤ/يسبنلب وابل لوف نركذل 13 لبست اورد. مسبسلا غيور
 1 !لمج سارا هله ىتحأندر | أه ةد أهرح اره ىلكل د ةعوتقمل أ عم

 طعس اطصو ؛ىركل اباهول اما 0 رك احول |
 نولذاذلامركد نع فغد هد ةركأزل أ هرثذ الكره دمل ااعو رمي نإ وه وأن ويس

 رهانإلا وْ ال :لوحالو /مهاط وأنط أب هارئاوزؤ/و !سرمجلاو

 انونصدأع ةرعل اسمكم ن احبس ملول | ما |
 مرولاو ىلا سرم | اع مهلس و

 تملاعاانر ٠
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